
א  א
 تأليف

 شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية النمريي
 هـ٧٢٨املتوىف سنة 
  
 حتقيق

 عبد العزيز بن حممد الفريح. د
 األستاذ املساعد يف كلية احلديث

 اجلامعة اإلسالمية
  

 ملخص البحث

 احلمد هللا والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا، أما بعد
يف هذه الرسالة عن فضل أيب بكر الصديق وفضـل               –رمحه اهللا     –فقد حتدث شيخ اإلسالم ابن تيمية          

 :علي رضي اهللا عنهما، وملخصها كما يلي
رضي اهللا    –اليت مل يشارك فيها أحدمها اآلخر، كثبوت اخللة أليب بكر               "  اخلصائص"إن هناك فرقا بني       -
أن يصلي بالناس مدة مرضه،       –رضي اهللا عنه      –أليب بكر      خليل، وكذلك أمره       لو كان للنيب        –عنه  

 .من خصائصه اليت مل يشركه فيها أحد
وكذلك تأمريه له من املدينة على احلج إقامة للسنة وحمواً ألثر اجلاهلية هو بني املناقب والفضائل الـيت                        

 .هي مشتركة بينه وبني غريه

 ، وهذه العبارة قد قاهلا       ))أنت مين وأنا منك    ((  –رضي اهللا عنه         –يف علي بن أيب طالب          وكقوله  

 ، وكــذلك قــال     ))هذا مين وأنه منـه     ((:  الذي قتل عدة من الكفار        –رضي اهللا عنه        –أيضا جلليبيب    

 .))هم مين وأنا منهم((: لألشعريني

امتاز ا علــى أيب بكـر         –رضي اهللا عنه       –مل يرد يف حديث صحيح خصيصة لعلي بن أيب طالب               -
 .وكل ما ورد فيه إما صحيح غري صريح أو صريح غري صحيح –رضي اهللا عنه  –الصديق 

 -:ومنها –رضي اهللا عنه  –وردت أحاديث صحيحة يف مناقب علي  -
 )).أنت مين وأنا منك(( -١

 .))أنت مين مبرتلة هارون من موسى(( -٢

 .))ألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله(( -٣

لكنها ال تدل على أنه أفضل اخللق؛ فإنه             –رضي اهللا عنه       –فهذه األحاديث صحيحة صرحية يف فضله         
 .رضي اهللا عنهم أمجعني –ثبتت مثل هذه العبارة والفضائل لغريه من الصحابة سواه 

ومنها ما امتاز ا على غريه وهـي             –رضي اهللا عنه      –وقد وردت أحاديث كثرية يف فضائل أيب بكر            
 .كثرية، مما يدل على أنه أفضل هذه األمة بعد رسول اهللا 

 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني –هذا 
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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهــده                         
اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً                              

 .عبده ورسوله، اللهم صلِّ عليه وعلى صحبه اهلداة املهتدين وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

رمحة للعاملني ليخرجهم من الظلمات إىل النور،             فإن اهللا جلَّ ثناؤه وتباركت أمساؤه قد أرسل حممداً                
ومن الكفر والشرك إىل اإلميان والتوحيد فاستجاب له وآمن به قوم أشرق نور اإلميان يف قلوم، فاجنلت                              

 .عنها ظلمة الشرك، فأبصروا احلق الذي دعاهم إليه
يغذيهم بالقرآن واحلكمة، ويزكيهم بالعمل حىت صار هذا الدين أعظم ما يكــون يف                      فما زال النيب     

أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأمواهلم بل وأنفسهم، فناصــروه يف دعوتـه                    قلوم، وصار الرسول      
من أجل العقيدة، ذلك اجليـل          -غري األنبياء       -وحتملوا معه يف سبيل اهللا أقصى ما ميكن أن يتحمله بشر                  

وآزره ونصره هم صحابته الكرام الذين اختصهم اهللا وشرفهم بصحبـة نبيـه                       الرباين الذي آمن بالنيب       
 .وإقامة شرعه

 .وخريها كان جمتمعهم طرازا فريدا، ونسيجا وحيدا، هو أفضل اتمعات

بعثت من خري قُرون بين آدم، قَرناً فقرناً، حىت كنت            ((:  بأم خري القرون حيث قال         شهد هلم النيب     

)]١[())من القرن الذي كنت فيه
.
 

خري الناس قرين، مث الذين يلوم مث الذين يلونــهم، مث جييء قـــوم تسِبق شهـادةُ                      ((:  وقال  

)]٢[())أحِدِهم ميينه، ويمينه شهادته
.
 

 .رضي اهللا عنه -وأفضل هذا اتمع الفريد، الذين هم أفضل أتباع األنبياء أبو بكر الصديق 
كنا نخير بني الناس يف زمن النيب         :  قال  -رضي اهللا عنهما        -فقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر          

  ثمان ابن عفَّانع بن اخلطاب، ثُم مرر أبا بكر، مث عيخرضي اهللا عنهم -فن
)]٣[(

.
 

  

لو كنت متِخذاً من    ((:  قال  عن النيب     -رضي اهللا عنهما        -وأخرج البخاري من حديث ابن عباس         

)]٤[())أُميت خليال التخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحيب
.

 

: ؟ قال  أي الناس خري بعد رسول اهللا         :  قُلت أليب :  وأخرج البخاري من حديث حممد بن احلَنِفية قال           
: ؟ قال ))  ثُم أنت   ((:  وخشيت أن يقولَ عثمان، قلت          ))  مث عمر   ((:  ؟ قال ))  مث من   ((:  قلت  ))  أبو بكر   ((

)]٥[()) ما أنا إال رجل من املسلمني ((
.
 

ويف هذه الرسالة أبان شيخ اإلسالم بن تيمية فضل أيب بكر على من سواه، بأسلوب علمـي رصـني                             
 .وحجج واضحة بينة، رمحه اهللا تعاىل

 :وقد سرت يف حتقيق هذه الرسالة على النحو اآليت
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 :الدراسة، وتشمل على: الفصل األول
 .شيوخه وتالميذه -٥                            .اسم املصنف ونسبه-١
 .كتبه -٦                          .والدته ونشأته وأسرته-٢
 .وفاته -٧                        .صفاته، وشجاعته وكرمه-٣
 .وصف النسخة اخلطية -٨                           .تعبده وزهده وورعه -٤

  
 :א

هو شيخ اإلسالم، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن جمد الدين أيب الربكات عبد السالم بن                              
احلراين  اهللا بن تيمية النمريي،       اهللا بن أيب القاسم اخلضر ابن حممد ابن اخلضر بن علي بن عبد                  أيب حممد عبد   

)]٦[(
.

 

فهو ينتسب إىل قبيلة عربية قيسية، من بين نمير بن عامر بن صعصعة من قيس عيالن بن مضر
)]٧[(

.
 

 .من بين سليم بن منصور من قيس عيالن بن مضر: وقيل

قرأت مجيعه مبدرسة القصاعني مـن       .. جزء لطيف منتقى من حديث أيوب         ((:  قال التجييب يف برناجمه      
دمشق على اإلمام العامل احلافظ أعجوبة الزمان يف حفظ املتون واألسانيد وأقوال العلماء وفقــه السلــف                   
املاضني تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم السلَمي احلراين املعروف بابن تيمية نفع                            

)]٨[()) اهللا به
.
 

  

،: 
ثاين عشر من شهر ربيع األول سنة إحدى         :  ولد شيخ اإلسالم يوم االثنني العاشر من ربيع األول، وقيل             

يف حران)  هـ٦٦١(وستني وست مئة  
)]٩[(

)]١٠[(وهي بلدة في الجزيرة بين العراق والشام        – 

 .اآلن ، وهي جنوب شرق ترآيا

وقد عاش الشيخ يف مسقط رأسه إىل أن بلغ سبع سنني              
)]١١[(

لى                  ه وأسرته إ حول مع أهل ، ثم ت
ة          م           ) هـ ٦٦٧(دمشق سنة سبع وستين وست مئ ل، ومعه ار، فساروا باللي بسبب جور التت

ة     ى عجل ب عل ر              )]١٢[(الكت وى بق د دواب س ي البل وا ف ا ترآ دّو م إن الع دواب، ف دم ال لع
ى اهللا                            ابتهلوا إل م ف دو أن يلحقه اد الع ت، فك ة، فوقف ل العجل ن ثق ر م ت البق رث، وآّل الح

 .)]١٣[(واستغاثوا به، فسارت البقر بالعجلة، فنجوا وسلموا

جده أبو الربكات جمد الدين عبد السالم، كان فقيها حمدثا أصوليا حنويا من العلماء األعالم
)]١٤[(

.
 

شهاب الدين عبد احلليم بن عبد السالم من العلماء األفاضل، كان مفتياً، وله كرسي جبامــع                       :  ووالده

السكرية دمشق، وويل مشيخة دار احلديث
)]١٥[(

.
 

وأخوه عبد الرمحن بن عبد احلليـــم ؛ كان خــرياً دينا حبس نفسه مع الشيخ يف االسكندرية،                         
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وكان معظما للشيخ، ويهابه
)]١٦[(

.
 

وله أخ آخر هو شرف الدين أبو حممد عبد اهللا بن عبد احلليم، كان حافظاً زاهداً جماهداً عابداً ورعاً،                             

بارعا يف الفقه، مستحضرا لتراجم السلف ووفيام، كثري العبادة والتأله
)]١٧[(

.
 

  

، 
كان الشيخ أبيض، أسود الرأس واللحية، قليل الشيب، كــأن عينيـه           ((:  -رمحه اهللا    -يقول الذهيب 

لسانان ناطقان، ربعة من الرجال، بعيد ما بني املنكبني، جهوري الصوت، سريع القراءة، تعتريه حــدة، مث                          
يقهرها حبلم وصفح، وإليه كان املنتهى يف فرط الشجاعة، والسماحة، وقوة الذكاء، ومل أر مثله يف ابتهاله،                           

)]١٨[()) ...واستغاثته باهللا، وكثرة توجهه
.
 

 :وقال البزار
من أشجع الناس، وأقواهم قلبا، ما رأيت أحدا أثبت جأشا منه، وال أعظم               -رضي اهللا عنه      -وكان    ((

)]١٩[()) غناء يف جهاد العدو منه، كان يجاهد يف سبيل اهللا بقلبه، ولسانه ويده ال خياف يف اهللا لومة الئم
.
 

كان جمبوال على الكرم ال يتطبعه وال يتصنعه، بل هو له سجية، وكان ال يرد من يسأله شيئا                                ((:  وقال

)]٢٠[()) يقدر عليه من دراهم وال دنانري، وال ثياب وال كتب
.

 

  
 

كان شيخ اإلسالم بن تيمية من أعبد الناس وأتقاهم هللا، وكان مالزما لعبادته، وتالوة كتابه الكــرمي،                         
 .آناء الليل وأطراف النهار

فإنه قلّ أن سمع مبثله، ألنه كان قد قطع جلّ وقته وزمانه                 -رضي اهللا عنه      -أما تعبده      ((:  يقول البزار   
 .فيه، حىت إنه مل جيعل لنفسه شاِغلة تشغله عن اهللا تعاىل، ما يراد له ال من أهل وال من مال

وكان يف ليلة متفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تالوة القرآن العظيم،                           

)]٢١[()) ...مكررا ألنواع التعبدات الليلية والنهارية
.
 

 .أما زهده يف الدنيا ومتاعها؛ فإن اهللا تعاىل جعل ذلك له شعارا من ِصغره ((: وقال

ولقد اتفق كلّ من رآه، خصوصا من أطال مالزمته، أنه ما رأى مثله يف الزهد يف الدنيا، حىت لقد صار                             

)) ...ذلك مشهورا، حبيث قد استقر يف قلب القريب والبعيد من كل من مسع بصفاته على وجهها
)]٢٢[(

.
 

يف الغاية اليت ينتهى إليها يف الورع؛ ألن اهللا تعاىل أجراه مدة عمره كلها عليــه؛                      -رمحه اهللا     -وكان  
فإنه ما خالط الناس يف بيع وال شراء وال معاملة، وال جتارة، وال مشاركة، وال زراعة، وال كـان مـدِخرا                        
دينارا وال درمها وال متاعا، وإمنا كان بضاعته مدة حياته ومرياثه بعد وفاته، العلم اقتداء بسيد املرســلني،                         
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وخامت النبيني حممد 
]23[(


(

.
 

  
 

تلقى ابن تيمية رمحه اهللا العلم عن أعالم من علماء عصره، ساعده على ذلك اشتغاله بالعلم صـغريا،                      
 .إنه مسع من أكثر من مئيت شيخ: وحبه وشغفه فيه، ومه املتواصل على االستفادة منهم؛ حىت قيل

ابن عبد الدائم، وابن أيب اليسر، والكمال ابن عبد، واد بن عساكر، وأصحاب                      :  ومن هؤالء العلماء   

اخلشوعي، وأمحد بن شيبان، والقاسم األربلي، وخلق كثري
)]٢٤[(

.
 

  
 

كان لشغف شيخ اإلسالم بالعلم وحمبته له، ومهته العالية يف تتبع العلماء واألخذ عنهم أثر بالغ يف جعله                             
من أوعية العلم؛ ورائدا من رواده، فاشتهر أمره وبعد صيته، واتصل به كثري من ذوي اهلمم العالية من كل                 

 .بالد اإلسالم
 :ومن هؤالء اجللة

اإلمام احملدث الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي املعروف بابن قيم اجلوزية، واإلمام احلافـظ                                
أبو الفداء ابـن كثـري       :  أبو عبد اهللا حممد ابن أمحد الذهيب، واإلمام املفسر املؤرخ             :  الناقد مؤرخ اإلسالم     

أمحد بن حممد بن عبد اهلادي: الدمشقي، واإلمام احلافظ
)]٢٥[(

.
 

  
 

كان لدى شيخ اإلسالم بن تيمية مثابرة عظيمة لتأليف الكتب يف خمتلف العلوم والفنون، وجعل اهللا يف                          
مؤلفاته اخلري والربكة، فتلقاها الناس بالقبول، وحرصوا على اقتنائها؛ ملا اشتملت عليه من فوائد عظيمــة                      

 .مستنبطة من كتاب اهللا وسنة رسوله 
 .وقد أوصل بعض من ترجم له مؤلفاته إىل أكثر من مخس مئة جملّد

وما أبعد أن تصانيفه إىل اآلن تبلغ مخس مئة جملد: قال الذهيب
)]٢٦[(

.
 

وسارت بتصانيفه الركبان، ولعلها ثالث مئة جملد: وقال
)]٢٧[(

.
 

وأما مؤلفاته ومصنفاته فإا أكثر من أن أقدر على إحصائها، أو حيضرين مجلـة                    ((:  وقال تلميذه البزار   

)) أمسائها، بل هذا ال يقدر عليه غالبا أحد؛ ألا كثرية جدا، كبارا وِصغارا
)]٢٨[(

.
 

"األعــالم العليـة   "وقد حاول بعض تالميذه إحصاءها كالبزار يف            
)]٢٩[(

ادي في         د اله ن عب واب

ة   : وابن القيم في رسالة خاصة ذآر فيها )]٣٠[("العقود الدرية " واحدا وأربعين وثالث مئ
 .من مؤلفات شيخ اإلسالم )]٣١[(
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 :ومن هذه املؤلفات النفيسة
 .درء تعارض العقل والنقل-١
 .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أهل اجلحيم-٢
 .الصارم املسلول على شامت الرسول-٣
 .اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح-٤
 .منهاج السنة النبوية يف نقد كالم الشيعة والقدرية-٥
 .االستقامة-٦

 .وغريها من الكتب النافعة املباركة
  

 
بعد حياة حافلة بالتعلم والتعليم والتأليف وجهاد بالقلب واللسان واليد لنصرة الدين وإعالء كلمة اهللا                         

تويف رمحه اهللا يف العشرين من ذي القعدة يف بكرة ذلك اليوم، وذلك سنة مثاٍن وعشرين وســبع مئــة                       
)[

]٣٢(
.
 

وكان مسجونا يف قلعة دمشق رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة
)]٣٣[(

.
 

  

א  א
، ٢٣٨٥/٤هذه النسخة حمفوظة يف مركز خمطوطات املكتبة املركزية يف اجلامعة اإلسالمية حتت رقـم                       

وهي مصورة عن األصل املخطوط يف دار الكتب املصرية يف القاهرة، وهذه الرسالة ضمن جممــوع فيــه                       
 .مؤلفات لعدد من العلماء، وليس فيه لشيخ اإلسالم إال هذه الرسالة

  

א מ  :א
الرد على سؤال عن تفضيل علي على            ((:يوجد يف فهارس املخطوطات يف اجلامعة اإلسالمية هذا االسم             

وليس هذا االسم من وضع املصنف، وإمنا هو مستل من السـؤال الـوارد لشيـخ                     .  ))  اخللفاء الراشدين  
 .اإلسالم بن تيمية

ألن اجلواب يدور حول تفضيل أيب بكر علـى            "  فضل أيب بكر   :  "وقد وضعت هلذا السؤال عنوانا وهو          
 .علي، وليس فيه ذكر لغريه من اخللفاء

جواب هلذا    ٤/٤١٤الرمحن بن قاسم      ويوجد يف فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية اليت مجعها الشيخ عبد            
 .السؤال ولكنه خمتصر

  

 :א
ليس مثة ما يوجب الشك بأن هذه النسخة من تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ألنه يوجد يف األصــل                           

سئل شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن الشيخ جمد الدين بن عبد السـالم ابـن                         :  املخطوط
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 .تيمية
  

 :א
 ].ب/١٤٢[وتنتهي يف أواخر ] أ/١٣٦[تقع هذه النسخة يف سبع أوراق ذات وجهني، تبدأ من أول 

وحيتوي كل وجه على ستة عشر سطرا، وعدد كلمات كل سطر ثالث عشرة كلمة تقريبا، وخطهـا                             
 .صاحل بن أمحد بن عبد القادر: مشرقي؛ وناسخها

وعلى حاشية هذه النسخة إحلاقات ملا سقط أثناء النسخ خبط الناسخ، وهذا فيه دليل على عناية الناسخ           

ا؛ وذلك مبراجعتها وقراءا   
)]٣٤[(

ة،            . مرة ثانية   ة واإلمالئي ا بعض األخطاء النحوي إال أن فيه

 .)]٣٥[(وفي النسخة سقط يسير لبعض الكلمات المعلومة من السياق

 :وبداية هذه النسخة وايتها
سئل الشيخ تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم              ] إال باهللا [بسم اهللا الرمحن الرحيم وما توفيقي           ((

 ...بن الشيخ جمد الدين عبد السالم
متت وباخلري عمت على يد أفقر عباد اهللا وأحوجهم إليه مغفرة صاحل ابن أمحد بن عبد القادر غفر اهللا                            

 .)) له ولوالديه وللمؤمنني واملؤمنات

  

 –א–א
 :املنهج الذي توخى السري عليه شيخ اإلسالم فهو كما يأيت

مدعما باألدلــة الصحيحـة       –رضي اهللا عنه         –أورد اخلصائص والفضائل اليت اختص ا أبو بكر                 -١
 .الصرحية اليت تبين أنه مل يكن يف الصحابة من يساريه

وبين أا مشتركة بينه       –رضي اهللا عنه      –أورد األحاديث اليت وردت يف فضل علي بن أيب طالب              -٢
 .وبني غريه من الصحابة

بعض األحاديث اليت استدل ا أهل األهواء وبيــن أـا ليســت ناهضـة                  –رمحه اهللا     –تعقب  -٣
 .لالستدالل، مث قام بتصويباته النفسية علميا، ونقدها تأرخييا وحديثيا نقدا رصينا

  
 النص احملقق
]إال باهللا[  بسم اهللا الرمحن الرحيم وما توفيقي

)]٣٦[( 

 -الدين عبد السالم ابن تيميـة              سئل الشيخ تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن الشيخ جمد                 

]اهللا[رمحهم  
)]٣٧[(

بة في                          -تعالى    ا ري ه أحيان عن رجل شريف متمسك بالسنة لكنه يحصل ل

ًا        -رضي اهللا عنهم   -وعمر وعثمان وعلي      )]٣٨[(بكر تفضيل أبي   ه أن علي  -فيغلب على ظن

)]٣٩[())أنت مين وأنا منك((: أفضل منهم، ويستدل بقوله  -رضي اهللا عنه 
.
 

)]٤٠[())أنت مين مبرتلة هارون من موسى   ((:  وبقوله  
ة         ة رفيع وهارون آان من موسى بمنزل
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 .ولم يكن عنده أعز منه
  

يوم خــيرب   وبقوله  
)]٤١[(

ه اهللا                      ((:  ًال يحب اهللا ورسوله، وُيِحبُّ دًا رج ة غ ن الراي ألعطي

 .)]٤٢[(فأعطاها لعلي ))ورسوله يفتح اهللا على يده

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم واِل مـن وااله             ((:  وبقوله  
)]٤٣[(

اداه، وأدر         ، اِد من ع  وع

 .)]٤٤[())الحق معه آيفما دار

وبقوله يوم غدير خم
)]٤٥[(

.)]٤٦[())ُأذآرآم اهللا في أهل بيتي((: 
 

هـذان   :  تعـاىل    ، وبقولـه   ]٦١آل عمران    [اآلية    فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم        :  وبقوله تعاىل  

خصمان اختصموا يف رم     
]٤٧[(


(

أتى على اإلنسان حني من الدهر         هل:  وبقوله سبحانه   ] ١٩احلج    [
 .أفتونا -رضي اهللا عنه  -، ويزعم أن هذه السورة نزلت يف علي ]١اإلنسان  [مل يكن شيئاً مذكورا

جيب أن نعلم أوالً أن التفضيل إمنا يكون إذا ثبت للفاضل من اخلصائص                   .  رب العاملني  ] أ/١[احلمد هللا   
ما ال يوجد للمفضول، فإذا استويا يف أسباب الفضل وانفرد أحدمها خبصائص مل يشركه فيها اآلخر كـان                          
أفضل منه، وأما ما كان مشتركا بني الرجل وغريه من احملاسن فتلك مناقب وفضائل ومآثر لكن ال توجب                           

 .تفضيله على غريه، وإذا كانت مشتركة فليست من خصائصه
الذي ميز ا خصائص مل يشركه فيها أحــد،             -رضي اهللا عنه         -وإذا كانت كذلك ففضائل الصديق        

 .فمشتركة بينه وبني الناس غريه -رضي اهللا عنه  -وأما فضائل علي 

بكر خليال، ال تبقني يف املسجد     لو كنت متخذاً من أهل األرض خليالً الختذت أبا((:  وذلك أن قوله 

خوخة
)]٤٨[(

بو                       ده أ ي وذات ي إال سدت إال خوخة أبي بكر، إن أمّن الناس عليَّ في صحبته ل

، وقصة الخلة       )]٥٠[)(]٥١[(، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد        )]٤٩[())بكر

 .)]٥٢[(متعددة في الصحيح من وجوه

 :وهذا احلديث فيه ثالث خصائص مل يشرك أبا بكر فيها غريه

بين فيه أنه ليس ألحد مــن الصحابــة          ))بكر  إن أمن الناس علينا يف صحبته وذات يده أبو           ((:  قوله  
 .عليه من حق يف صحبته وماله مثل ما أليب بكر رضي اهللا عنه

، وهذا ختصيص لـه      ))ال تبقني يف املسجد خوخة إال سدت إال خوخة أيب بكر             ((:  قوله] ب/١:  [الثاين
مثل ذلك، لكن الصحيح        -رضي اهللا عنه        -دون سائر الصحابة، وقد أراد بعض الكذابني أن يروي لعلي                   

الثابت ال يعارض بالضعيف املوضوع
)]٥٣[(

.
 

فإنه نص أنه ال أحد       ))لو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال              ((:  قوله:  الثالث
)[

]٥٤(
ان                     نه لك ان غيره أفضل م و آ كر، ول من البشر يستحق الخلة لو آانت ممكنة إال أبو ب

.أحق بالخلة لو آانت واقعة
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وكذلك أمره أليب بكر أن يصلِّي       
)]٥٥[(

م              )]٥٦[(بالناس   تي ل دة مرضه من خصائصه ال م

نبي                أمر ال م ي أمته أن تصلي خلف أحد يف حياته حبضرته إال خلف أيب بكر                يشرآه فيها أحد، ول
)[

]٥٧(
.
 

وكذلك تأمريه له من املدينة على احلج ليقيم السنة وميحو أثر اجلاهلية، فإن هذا من خصائصه
)]٥٨[(

.
 

أُدع يل أباك أو أخاك حىت أكتب أليب بكر كتابا ال خيتلف عليــه             ((:  وكذلك قوله يف احلديث الصحيح     

)]٥٩[())يأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكـر        ((:  مث قال عليه الصالة والسالم        ))الناس من بعدي    
ذه      ال ه وأمث

 .تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه )]٦٠[(األحاديث آثيرة

)]٦١[())أنت مين وأنا منك    ((:  وأما قوله   
ا                   ؤمنين، آم يره من الم ا لغ د قاله ارة ق ذه العب فه

ار         )]٦٣[(لجليبيب -السالم   )]٦٢[(]عليه الصالة و   [ -قالها   ذا   ((: الذي قتل عدة من الكف ه

 .)]٦٤[())مني وأنا منه

إن األشــعريني ((:  ويف الصحيحني   
)]٦٥[(

ة                     ر ونقصت نفق في السف انوا  م  ] أ/٢[إذا آ عياله
م                     ())بالمدينة جمعوا ما آان معهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوّية؛ هم مني وأنا منه

وغيرهما منه وهو منهم،       )]٦٨[(وأبا عامر  )]٦٧[(، فقد جعل األشعريين أبا موسى         )]٦٦[

 .)]٦٩[())منك أنت مني وأنا((: آما قال لعلي

األنفــال   [والذين ءامنوا من بعد وهاجروا وجــهدوا معكــم فأولئـك منكــم              :  وقال تعاىل 

] ١٤اادلة    [أمل تـر إىل الذين تولَّوا قوماً غضب اُهللا عليهم ما هم منكم وال منهم                 :  وقال تعاىل  ] ٧٥

 ].٥٦التوبة  [منكم وحيِلفون باهللا إنهم ملنكم وما هم: وقال تعاىل 

)]٧٠[())من غشنا فليس منا، ومن محل علينا السالح فليـس منـا                ((:  وقال  
ذا         ك، وه ونحو ذل

ال                            : يقتضي أن السليم من هذه الكبائر يكون منا، وهذه العبارة تستعمل في النوع الواحد فيق

بي                   ان فهو من الن املين اإليم ؤمنين الك هذا من هذا، إذا آان من نوعه، فكل من آان من الم
 منه والنيب. 

)]٧١[())أنت مين وأنا منك     ((:  يف قصة بنت محزة        وقوله  
ثة          .  ن حار يد اب ه لز : )]٧٢[(وآقول

ه                  )]٧٣[())أنت أخونا وموالنا    (( ، ومعلوم أن هذا ليس مختصا بزيد بل آل من آان من موالي
الى        األحزاب   [فإن مل تعلموا ءاباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم             :يطلق عليه هذا الكالم لقوله تع

)]٧٤[())أنت مين وأنا منــك     ((:  فكذلك قوله لعلي   ] ٥
ان                       ل من آ لك من خصائصه، ب وليس ذ

 .والنيب منه يف كمال اإلميان كان من النيب  موافقًا للنبي 

هو من أصح     ))الراية غدا رجال حيبه اهللا ورسوله وحيب اهللا ورسوله           ] ب/٢[ألعطني  ((:  وكذلك قوله 

أخرجاه يف الصحيحــني     -رضي اهللا عنه        -األحاديث وهو أصح حديث روي يف فضائل علي           
)]٧٥[(

 ،
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 .)]٧٦[())إن الراية أخذها أبو بكر وعمر فهربا((: وقد زاد فيه بعض الكذابين

)]٧٧[())  ما أحببت اإلمارة إال يومئذٍ      ((:  قال عمر   ))ألعطني الراية رجال    ((:  ويف الصحيح أنه ملا قال       

ى                                ذا الحديث رد عل ها، فه ا استشرف ل ًا لم و جاء منهزم ، واستشرف لها عمر وغيره، ول
ه مؤمن تقي يحب اهللا ورسوله،                   -رضي اهللا عنه       -الناصبة الواقعين في علي         م؛ فإن تبًا له

ان                    )]٧٨[(]ويحبه اهللا ورسوله    [ ل مؤمن آامل اإليم ل آ ذا من خصائصه، ب ، ولكن ليس ه
 فسوف يأيت اهللا بقوم حيبــهم وحيبونـه   : يحب اهللا ورسوله ويحبه اهللا ورسوله، وقد قال تعالى       

ويف الصحيح أنه قــال      -رضي اهللا عنه      -وهؤالء الذين قاتلوا أهل الردة وإمامهم أبو بكر           ] ٥٤املائدة  [

 ٧٩[())واهللا إين ألحبكم((: لألنصار[(
.
 

ويف الصحيح أن عمرو بن العاص            
)]٨٠[(

ال          : سأله  ك؟ ق ّب إلي ناس أح ال  ))عائشة ((: أي ال : ق
ا ((: فمن الرجال؟ قال    ذا من خصائصه                          . ))أبوه ه، وه حّب الرجال إلي ر أ ا بك ه أن أب ذا في وه

 .)]٨١[(رضي اهللا عنه

وكان أسامة بن زيد    
)]٨٢[(

بي              حّب الن له وألبيــه   يسمى الحّب ابن الحّب ل
)]٨٣[(

ال  .  وأمث
ب اهللا               وله ويح ه اهللا ورس ه يحب رف أن ل شخص ع س آ ه لي ن أن تي تبي ذه النصوص ال ه

يس       ] أ/٣[ورسوله يجب أن يكون أفضل الخلق؛ فإن هذا الوصف ثابت لخالئق                      يرين، فل آث
 .المعين هذا من خصائص الشخص

)]٨٤[())أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى             ((:  وأما قوله 
ه           ذا قال فحديث صحيح، وه

الوا                     )]٨٥[(في غزوة تبوك    ه وق اس في ة فطعن الن ى المدين ا استخلفه     : لما استخلفه عل إنم

ه يبغضه    بي    )]٨٦[(ألن ان الن إذا خرج من املدينة استخلف عليها رجالً من أمته، وكان يكون        ، فك
ا رجال من املؤمنني يستخلفه عليهم، فلما كان عام تبوك مل يأذن ألحد من املؤمنني القادرين يف التخلف،                        
فلم يتخلف أحد بال عذٍر إال عاص هللا ورسوله، فكان ذلك استخالفا ضعيفا، فطعن فيه املنـافقون ــذا                           

أين مل استخلفك لنقص قدرك عندي فإن موسى استخلف هارون وهو شـريكه يف                       السبب، فبني النيب    
الرسالة، أفما ترضى أن تكون مين مبنـزلة هارون من موسى فتخلفين يف أهلي كما خلف هارون أخـاه                             

 .موسى

ومعلوم أنه استخلف غريه     
)]٨٧[(

ذا        )]٨٨[(قبله، وآان أولئك منه بهذه        المنـزلة، فلم يكن ه
رضي اهللا   -ولو آان هذا االستخالف أفضل من غيره لم يخف ذلك على علي            . من خصائصه 

ان        ((: ويقول )]٨٩[(ولم يخرج إليه وهو يبكي       -عنه   ا  . )) أتخلفني في النساء والصبي ومم
ان في                              ذا االستخالف آ إن ه ام تسع، ف ر ع ا بك بين ذلك أنه بعد هذا االستخالف أّمر عليه أب

ر                   زو وأّم ا رجع من الغ ا، فلم ر   ] ب/٣[غزوة تبوك في أوائله ا بك م     )]٩٠[(أب ى الحج ث عل

أمور      ((: أردفه بعلي فلما لحقه قال        ال  )) أميٌر أو م أمور    ((: ق ل م )]٩١[()) ب
ر        و بك ان أب ، فك
ي يتعاطى                      ر، وعل ا بك ون أب يصلي بعلي وغيره، ويأمر َعَلى علي وغيره من الصحابة ُيطيع

نبي                ن ال وبني املشركني، ألن العادة كانت جارية أنه ال يعقد العقــود وال                     نبذ العهود التي آانت بي

)]٩٢[())ال يبلغ عين العهد إال رجل من أهل بيــيت             ((:  حيلها إال رجل من أهل بيته، وهلذا قال           
ادة    للع
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 .الجارية
بل أي رجل من عترته نبذ العهـد حصــل بـه                   -رضي اهللا عنه        -ومل يكن هذا من خصائص علي          

فكان أحق بالتقدمي من سائر األقارب، فلما أُمر أبو                 املقصود، لكن علي أفضل بين هاشم بعد رسول اهللا               

علمنا أنه ال داللة يف ذلك علــى          ))أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى          ((:  بكر عليه بعد قوله    
أنه مبرتلة هارون من كل وجه؛ إذ لو كان كذلك مل يقدم عليه أبو بكر ال يف احلج وال يف الصالة كمــا أن                            
هارون مل يكن موسى يقدم عليه غريه، وإمنا شبهه به يف االستخالف خاصة، وهذا أمر مشترك بينه وبـني                          

 .غريه

يف الصحيح أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى            وقد شبه النيب    
)]٩٣[(

، لما أشارا   
ل        : عليه في أسارى بدرٍ      دى وهذا بالقت م            . هذا بالف ارون، ول ي به ه عل ذا أعظم من تشبي وه

لينه في اهللا   [هذا في  : يوجب ذلك أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل مطلقا، ولكن تشابها بالرسل            

ذا ه من بعض        ] أ/]٩٤[(] ٤(]وه ه ب الشيء لمشابهت ه الشيء ب في شدته في اهللا، وتشبي
 .الوجوه آثير في الكتاب والسنة وآالم العرب

من كنت مواله فعلي مواله اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه، وانصـر مــن نصـره                      ((:  وأما قوله  

)]٩٥[())دار واخذل من خذله وأدر احلق معه كيفما
.
 

فهذا احلديث ليس يف شيء من األمهات إال يف الترمذي              
)]٩٦[(

من آنت مواله      ((: وليس فيه إال   

د                   )]٩٧[())فعلي مواله   ام أحم ا اإلم ه  -وأما الزيادة فليست في الحديث، وقد سئل عنه رحم

)]٩٨[()) الزيادة آوفية ((: فقال -اهللا 
. 

 :وال ريب أا كذب لوجوه
 -ال مع أيب بكر وال عمر وال عثمان وال علي                  أن احلق ال يدور مع شخص معني بعد النيب           :  أحدها

جيب اتباعه يف كل ما يقوله، ومعلوم أن عليــا                ؛ ألنه لو كان كذلك كان مبرتلة النيب            –رضي اهللا عنهم     
كان ينازعه أصحابه وأتباعه يف مسائل كثرية وال يرجعون فيها إىل قوله، بل فيها مسائل وجد فيها نصوص                           

أفىت أا     –رضي اهللا عنه      –توافق قول من نازعه، كاملتوىف عنها زوجها وهي حامل، فإن عليا                       عن النيب    

تعتد أبعد األجلني     
)]٩٩[(

توا      –رضي اهللا عنهما       – )]١٠٠[(، وعمر وابن مسعود    وغيرهما أف

بي     . )]١٠٢[(، وبهذا جاءت السنة      )]١٠١[(بأنها تعتد بوضع الحمل      وكان أبو    -  وسئل الن

السنابل
)]١٠٣[(

ه    -يفتي بمثل قول علي   بي    -رضي اهللا عن ال الن كذب أبــو  ((] ب/4] :فق

)]١٠٤[())السنابل قد حللت فانكحي
.لما سألته عن ذلك )]١٠٥[(قوله لسبيعة األسلمية 

 

خالف الواقع؛ فإن الواقع      ))اللهم انصر من نصره، واخذل من خذله    ((:  وقوله
)]١٠٦[(

ذلك،    ليس آ

، وأقوام لم يقاتلوا معه فما خذلوا آسعد       )]١٠٧[(بل قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا       

ة              )]١٠٨[(ابن أبي وقاص   ذلك أصحاب معاوي ه، وآ ل مع  )]١٠٩[(الذي فتح العراق لم يقات

 .آثيرا من بالد الكفار ونصرهم اهللا تعالى)]١١١[(الذين قاتلوه فتحوا)]١١٠[(وبني أمية
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خمالف ألصول اإلسالم؛ فإن القرآن قـد بــني أن             ))واِل من وااله، وعاِد من عاداه     ((:  وكذلك قوله 
وإن طائفتان من املؤمنــني     :  املؤمنني مع اقتتاهلم وبغي بعضهم على بعض هم إخوة مؤمنون كما قال تعاىل              

اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقــتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فــإن                        
 إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم       .  فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني                 

اللهم وال من وااله وعــاِد مـن          ((:  للواحد من أمته      فكيف جيوز أن يقول النيب       ] ١٠،  ٩احلجرات  [

)]١١٢[())عــاداه 
م                 اؤه وأن بعضه ون أولي ؤمنين والمؤمن ي الم ه ول د أخبر أن الى ق واهللا تع

 .أولياء بعض، وأنهم إخوة وإن اقتتلوا وبغى بعضهم على بعض
  

ففي علماء احلديث من طعــن فيـه كالبخــاري           ))مواله فعلي مواله   ] أ/٥[من كنت   ((:  وأما قوله 
)[

]١١٣(
.وغيره، ومنهم من حسنه آأحمد بن حنبل والترمذي وغيرهما 

 

املشتركة وهـي واليــة    [ملا قال ذلك أراد به والية خيتص ا أو مل يرد به إال الوالية                فإن كان النيب     

]وتبني.  اإلميان اليت جعلها اهللا بني املؤمنني          
)]١١٤[(

ن     -رضي اهللا عنه      -بهذا أن عليا         من المؤمني

ذين ن ال واالة،                )]١١٥[(المتقي ه ال يستحق الم ول النواصب أن ا تق واالتهم ليس آم يجب م
ادات                      ن س ي م ؤمنين، وعل ع الم واالة جمي ب م ه يج ب أن اداة وال ري د المع واالة ض والم

اجرين واألنصار                         ة المه  -المؤمنين آما يجب مواالة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحاب
د عصى اهللا ورسوله                      -رضي اهللا عنهم      والهم فق وال يجوز معاداة أحد من هؤالء، ومن لم ي

الى                ال تع قد ق ة، و إمنا وليكــم اهللا ورســوله  : ونقص إيمانه بقدر ما ترك من مواالتهم الواجب
ومن يتولَّ اهللا ورسوله والذين ءامنوا        .  والذين ءامنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكوة وهم راكعون              

 .وهذه موجبة ملواالة مجيع املؤمنني] ٥٦، ٥٥املائدة  [فإن حزب اهللا هم الغالبون
وحديث التصدق باخلامت يف الصالة كذب موضوع باتفاق أهل املعرفة، وذلك مبني من وجوه كثــرية                    

مبسوطة يف غري هذا املوضع
)]١١٦[(

.
 

فهذا حديث رواه مسلم     ))أذكركم باهللا يف أهل بييت       ((:  وأما قوله يف يوم غدير خم      
)]١١٧[(

، وليس   
ع أهل البيت                 اٍو لجمي ل هو مس ل وآل       ] : ب/٥[هذا من خصائص علي ب ر وعقي ي وجعف عل

العباس، وأبعد الناس عن هذه الوصّية الرافضة؛ فإنهم من شؤمهم يعادون العباس وذريته،             
بي       ويعينون الكفار عليهم، كما أعانوا التتار على اخللفاء من بــين         بل يعادون جمهور أهل بيت الن

العباس، فهم يعاونون الكفار ويعادون أهل البيت، وأما أهل السنة فيعرفون حقوق أهل البيت وحيبوــم                       
 .ويوالوم ويلعنون من ينصب هلم العداوة

بل قد دعا عليا وفاطمة        -رضي اهللا عنه      -فليست أيضاً من خصائصه        ] ٦١عمران  [وأما آية املباهلة    

واحلسن واحلسني كما رواه مسلم   
)]١١٨[(

م أخص               بل ألنه ه  ، ودعوتهم لم تكن ألنهم أفضل أمت
أدى زكاة علي وفاطمــة       أن النبي       -رضي اهللا عنها      -آما روى مسلم عن عائشة        . أهل بيته   

وقال واحلسني تطهريا((:واحلسن وطهرهم الرجس عنهم فأذهب بييت أهل هؤالء )]١١٩[())اللهم
ا فدع
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 .لهم دعوة خصهم بها
وملا كانـت املباهــلة بالنساء واألبناء واألنفس ودعا هؤالء، ولفظ األنفس يعبر ا عـن النـوع                        

يعـين  ] ١٢النور    [لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنــت بأنفسهم خريا           :  الواحد كما قال تعاىل    

 .أي يقتل بعضكم بعضا] ٥٤البقرة  [فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم: عامة وقال تعاىل

ليس املراد أنه من ذاته، وال ريب أن أعظم الناس قـدرا مــن                      ))أنت مين وأنا منك     ((:  وهذا مثل قوله   
لبقية القرابة والصحابـة    ] أ/٦[فله مزية القرابة واإلميان ما ال يوجد         -رضي اهللا عنه      -األقارب هو علي  

فدخل بذلك يف املباهلة، وذلك ال مينع أن يكون يف غري األقارب من هو أفضل منه؛ ألن املباهلة وقعــت                             

 .وحنوهم -رضي اهللا عنهم  -باألقارب، فلهذا مل يباهل بأيب بكر وعمر وعثمان 

رضــي   -ففي الصحيح عن أيب ذر        ] ١٩احلج    [هذان خصماِن اختصموا يف رم         :  وأما قوله تعاىل  

 -أا نزلت يف املختصمني يوم بدر، وأول من برز من املؤمنني علي ومحزة وعبيدة بن احلــارث                             -اهللا عنه   

برزوا لعتبة وشيبة والوليد بن عتبة -رضي اهللا عنهم 
)]١٢٠[(

.
 

وهذه فضيلة مشتركة أيضاً بني علي ومحزة وعبيدة بن احلارث، بل سائر البدريني يشاركوم يف هــذه                      

اخلصومة، ولو قدر أا نزلت يف الستة       
)]١٢١[(

م أفضل من         )]١٢٢[(المبارزين  فال يدل على أنه

بي           دليل أن الن واحلسن واحلسني وأبا بكــر     غيرهم، ب
)]١٢٣[(

ان        ](]وغيرهم  [وعمر وعثم

 .)]١٢٥[(ممن هو أفضل من ُعبيدة ابن الحارث باتفاق أهل السنة )١٢٤[

 .فهذه منقبة هلم وفضيلة، وليست من اخلصائص اليت توجب كون صاحبها أفضل من غريه

هل أتى وأما سورة   
]١٢٦[(


(

إا نزلت ملا تصدقوا على مسكني ويتيـم وأســري،        :  وقول من يقول    
وهـذا  .  واحلسني] ب/٦[بقوت احلسن     -رضي اهللا عنها       -ويذكرون أن ذلك كان ملا تصدقت فاطمة           

مكية باإلمجاع، واحلسنني إمنا ولدا باملدينة بعد غزوة بدر باتفاق أهل العلم،               هل أتى كذب؛ ألن سورة     

وبتقدير صحتها 
)]١٢٧[(

فليس هذا ما يدل على أن من أطعم مسكينا ويتيما وأسيرا آان أفضل                
دل على                          ل، وهي ت ذا الفع ل ه األمة وأفضل الصحابة، بل اآلية عامة مشترآة بين آل من فع
اهللا والصالة في                                ان ب ال آاإليم ذا العمل وغيره من األعم استحقاقه لثواب اهللا تعالى على ه

 .)]١٢٨[(مواقيتها والجهاد في سبيل اهللا تعالى أفضل من هذا العمل باإلجماع

 .وهذا جواب هذه املسائل واهللا تعاىل أعلم

واعلم أن كل ما يظن أن فيه داللة على فضيلة غــري أيب بكــر             
)]١٢٩[(

ى        ذبا عل ون آ ا أن يك إم

]أليب بكـر   [وإما أن يكون لفظا حمتمال ال داللة فيه، وأما النصوص املفصلـة                    رسول اهللا   
)]١٣٠[(

 

 .مع دالئل أخرى من القرآن واإلجماع واالعتبار واالستدالل واهللا أعلم )]١٣١[(فصريحة

]سبب تسمية الرافضة[
)]١٣٢[( 

ومل يرفضهما أحد من أهل األهواء          -رضي اهللا عنهما      -وإمنا مسوا رافضة ألم رفضوا أبا بكر وعمر              
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غريهم، والشيعة دوم وهم الذين يفضلون عليــا            
)]١٣٣[(

ان      ى عثم ا        -عل  -رضي اهللا عنهم
ه              ي ذهب في م   )]١٣٤[(ويتولون أبا بكر وعمر، فأما الرافضة فلها غلو شديد في عل بعضه

ة         م السباب ح وه ي المسي ذهب النصارى ف د  )]١٣٥[(م بأ  أصحاب عب ن س ، )]١٣٦[(اهللا ب
 :وفيهم يقول الحميري

 وأجشموا أنفساً يف حبـه تـعبا       ال أبا هلم] أ/٧[قوم غلو يف علي 

 من أن يكون ابن شيئاً أو يكون أبا        قالوا هو اهللا جل اهللا خالـقـنـا

 بالنار -رضي اهللا عنه  -وقد أحرقهم علي
)]١٣٧[(

.
 

ومن الروافض املغرية بن سعد موىل جبيلة         
)]١٣٨[(

دخلت على المغيرة     :)]١٣٩[(، قال األعمش  
ه     -بن سعد فسألته عن فضائل علي         ي   –رضي اهللا عن ال ل ها، قلت         : فق ك ال تحتمل ى،  : إن بل

: علي خير منه، ثم ذآر من دونه من األنبياء عليهم السالم فقال            : فذآر آدم عليه السالم فقال      
د               ى محم قد :  كذبت عليك لعنة اهللا، قال    :  علي مثله، فقلت   :  فقال  علي خير منهم، حتى انتهى إل

 .أعلمتك أنك ال حتتمله

السالم عليك يا أبا احلسـن،        :  ومن الروافض من يزعم أن عليا يف السحاب، فإذا أظلتهم سحابة قالوا                  

]ذلك[وقد ذكر 
)]١٤٠[(

:)]١٤١[(بعض الشعراء 
 

صاحل بن أمحد بن عبد القادر، غفر اهللا          :  متت وباخلري عمت على يد أفقر عباد اهللا وأحوجهم إليه مغفرة                
 .له ولوالديه وللمؤمنني واملؤمنات

  
 :א

رضي اهللا    –يف هذه الرسالة القيمة وبين فيها أن الصديق              –رمحه اهللا     –تكلم شيخ اإلسالم ابن تيمية        
أفضل الصحابة، بل أفضل هذه األمة على اإلطالق بعد نبيها، ألنه جاءت يف حقه أحاديث صحيحة                            –عنه  

لو كان للنيب     –رضي اهللا عنه      –صرحية مل يشركه فيها غريه من الصحابة ومتيز ا؛ كثبوت اخللة أليب بكر                   
       خليل، وكذلك أمره                        أليب بكر أن يصلي بالناس مدة مرضه، وكذلك تأمريه له على احلج سنة تسع

 .من اهلجرة
 .بينما غريه من الصحابة وردت يف فضله أحاديث هي مشتركة بينه وبني غريه

  

: 

 برئت من اخلوارج لست منهم )]١٤٢[(من الغزال منهم وابِن باب

 ومن قوٍم إذا ذكروا علياً يردون السالم على السحاِب

 ولكني أحب بكلّ قليب وأعلم أن ذاك من الصواب

 )]١٤٥[(رسول اهللا والصديق حقا )]١٤٣[)(]١٤٤[(به أرجو غدا حسن الثواب

فضل أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه٢٩من  ١٤صفحة 

٢٠/٠٧/١٤٢٧file://D:\٢٢-٣٠٠٠٠٢٣\٣٠٠٠٠٢٣\التدقيق.htm



وحيسن بنا أن خنتم هذه الرسالة القيمة بأثر جاء بسند صحيح وعلى لسان علي رضي اهللا عنه نفسـه،                           
وفيه ذكر فضائل الشيخني ومرتلتهما يف اإلسالم، فاملسألة قد حكم فيها صاحب الشأن، وفيه أن مسألـة                        
التفضيل هلا جذور تارخيية قدمية، وأا ليست جمرد تفضيل بل تستخدم من بعض أهل األهواء للطعـن يف                          

 .رضي اهللا عنهما -كبار الصحابة أيب بكر وعمر 

فعن سويد بن غَفلة   
)]١٤٦[(

ا              : قال  اولون أب م يتن ة وه ر من الشيع ر      مررت بنف ر وعم  -بك
ن أبي طالب           : وينتقصونهما، قال  -رضي اهللا عنهما       ه      -فدخلت على علي ب  -رضي اهللا عن

ر                 : فقلت له  ر وعم با بك ذآرون أ ر من أصحابك وهم ي ا بنف يا أمير المؤمنين إني مررت آنف
ا                  وا م ا أعلن ل م ا بمث ر لهم ك تضم رون أن م ي وال أنه ل، ول ر أه ه من األم ا ل ذي هم ير ال بغ

ي     ال عل ك، فق ى ذل تروا عل ل، لعن اهللا من         : اج ا إال الحسن الجمي اهللا أن ُأضِمر لهم أعوذ ب
مث ض    -رمحة اهللا عليهما       -وصاحباه ووزيراه     أضمر لهما إال الحسن الجميل، أخوا رسول اهللا             

دامعا عيناه يبكي قابضا على يدي حىت دخل املسجد، وصعد املنرب فجلس عليه متمكنا قابضا على حليتــه                        
ما بال أقوام     :  حىت اجتمع له الناس، مث قام فتشهد خبطبة بليغة موجزة، مث قال                    -وهي بيضاء      -ينظر فيها    

يذكرون سيدي قريش، وأبوي املسلمني مبا أنا عنه مترته وعما يقولون بريء وعلى ما يقولون معاقب، أما                            
والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، إنه ال حيبهما إال مؤمن تقي، وال يبغضهما إال فاجر رديء؛ صحبا رســول                            

وال كان     على الوفاء والصدق، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، وال جياوزان رأي رسول اهللا                            اهللا  
وهـو عنـهما راض،       يرى مثل رأيهما رأيا، وال حيب كحبهما أحدا، مضى رســول اهللا               رسول اهللا  

أبا بكر على صالة املؤمنني فصلى م تسعة أيـام يف                    ومضيا واملؤمنون عنهما راضون، أمر رسول اهللا           
واختار له ما عنده، والّه املؤمنون ذلك، مث أعطـوه البيعــة                  ، فلما قبض اهللا نبيه       حياة رسول اهللا     

طائعني غري كارهني، أنا أول من سن ذلك من بين عبد املطلب، وهو لذلك كاره، يود لو أن أحدنا كفـاه                                
ذلك، كان واهللا خري من بقي وأرمحه رمحة وأرأفه رأفة وأبينه ورعا وأقدمه سنا وإسالما، شبهه رسـول اهللا                            

                    مبيكائل رمحة، وبإبراهيم عفوا ووقار، فسار بنا سرية رسول اهللا        رمحـة اهللا      -حىت مضى على ذلك
واستأمر املسلمني يف ذلك، فمنــهم مــن          -رضي اهللا عنه      -، مث ويل األمر بعده عمر بن اخلطاب           -  عليه

رضي ومنهم من كره فكنت فيمن رضي، فلم يفارق الدنيا حىت رضي من كان كرهه وأقام األمـر علــى                     
وصاحبه، يتبع آثارمها كاتباع الفصيل أثر أمه، كان واهللا رفيقا رحيما بالضعفاء واملؤمنني،                    منهاج النيب   

عل                            عونا وناصرا للمظلومني على الظاملني، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، مث ضرب اهللا باحلق على لسانه، وج
الصدق من شأنه حىت إن كنا لنظن أن ملكا ينطق على لسانه، أعز اهللا بإسالمه اإلسالم، وجعل هجرتــه                   

: جبربيــل  للدين قواما، ألقى اهللا له يف قلوب املنافقني الرهبة، ويف قلوب املؤمنني احملبة، شبهه رسول اهللا                         
فظا غليظا على األعداء، وبنوح حنقا مغتاظا على الكفار، الضراء يف طاعة اهللا آثر عنده مـن الســراء يف        

ورزقنا املضي على سبيلهما، فإنه ال يبلغ مبلغهمــا إال                -رمحة اهللا عليهما        -من لكم مبثلهما      .  معصية اهللا  
باتباع آثارمها، واحلب هلما، فمن أحبين فليحبهما ومن مل حيبهما فقد أبغضين وأنا منه بريء، ولــو كنــت                   
تقدمت إليكم يف أمرمها لعاقبت على هذا أشد العقوبة، إنه ال ينبغي أن أعاقب قبل التقدم، أال فمن أُتيــت           
به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على املفتري، أال وخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصـديق وعمــر                           

الفاروق، مث اهللا أعلم باخلري أين هو، أقول قويل هذا ويغفر اهللا يل ولكم
)]١٤٧[(

.
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 .٣٣٦٤رقم  ٣/١٣٠٥الصحيح، كتاب املناقب : البخاري )[١](
 .٣٤٥١رقم  ٣/١٣٣٥الصحيح، كتاب فضائل الصحابة : البخاري )[٢](
 .٣٤٥٥رقم  ٣/١٣٣٧الصحيح، كتاب فضائل الصحابة : البخاري )[٣](
 .٣٤٥٦رقم  ٣/١٣٣٨الصحيح، كتاب فضائل الصحابة : البخاري )[٤](
 .٣٤٦٨رقم  ٣/١٣٤٢الصحيح، كتاب فضائل الصحابة : البخاري )[٥](
 .١/٢٧١النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى )[٦](
التبيان شرح بديعة البيان البن ناصر، وكتاب الزيـادات          : ، وانظر  ٢٧٥مجهرة أنساب العرب    : ابن حزم   )[٧](

 .١/٥٣٢للربعي، واملدخل لبكر أبو زيد 
 .١٩٢، وص٢١٣برنامج ص: التجييب  )[٨](
 .٤/٣٨٧ذيل طبقات احلنابلة : ، ابن رجب٢،٣العقود الدرية ص: ابن عبد اهلادي )[٩](
 .٢٣٥معجم البلدان ص: ياقوت )[١٠](
 .٣العقود ص: ، ابن عبد اهلادي١/٥٦معجم الشيوخ : الذهيب )[١١](
 .١١/٤٢٨لسان العرب . الدوالب: العجلة بالتحريك )[١٢](
 .١٤/١٤٢البداية والنهاية : ، ابن كثري١٦األعالم العلية ص: ، والبزار٢العقود ص: ابن عبد اهلادي )[١٣](
 .٤/٢٤٩ذيل طبقات احلنابلة : ، ابن رجب٢٣/٢٩١: السري: الذهيب )[١٤](
 .١٣/٣٢٠: البداية والنهاية: ابن كثري )[١٥](
 .٥٧، ٥٦األعالم العلية ص: ، والبزار٢٧٢العقود ص: ابن عبد اهلادي )[١٦](
 .٤/٣٨٣الذيل على طبقات احلنابلة : ابن رجب )[١٧](
 .٥/٢٦٢العواصم والقواصم : ابن الوزير )[١٨](
 .٦٩األعالم العلية ص: البزار )[١٩](
 .٦٥ص: املصدر املتقدم )[٢٠](
 .٣٨األعالم العلية ص: البزار )[٢١](
 .٤٨، ٤٧ص: املصدر املتقدم )[٢٢](
 .٤٤األعالم العلية ص: البزار )[٢٣](
 .٥٦معجم الشيوخ ص: ، الذهيب٣العقود ص: ابن عبد اهلادي )[٢٤](
 .١/٥٦معجم الشيوخ : الذهيب )[٢٥](
 .٢٥العقود ص: ابن عبد اهلادي )[٢٦](
 .٤/١٤٩٧تذكرة احلفاظ : الذهيب )[٢٧](
 .٢٥األعالم العلية ص: البزار )[٢٨](
 .٢٦األعالم العلية ص: البزار )[٢٩](
 .٢٦ص: ابن عبد اهلادي )[٣٠](
 .طبعت بتحقيق صالح الدين املنجد )[٣١](
 .٨٤ص: األعالم العلية: البزار )[٣٢](
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 .٣٦١العقود ص: ابن عبد اهلادي )[٣٣](
 .ب /٧ب ، /٥أ ، /٤أ ، /٣أ ، /٢ب ، /١أ ، /١ق )[٣٤](
 .أ /٧ب ، /٦أ ، /٤أ ، /٢أ ، /١ ([٣٥](
 .ساقط من األصل )[٣٦](
 .ساقط من األصل )[٣٧](
 )) . أبا بكر : ((يف األصل )[٣٨](

رقـم   ٢/٩٦٠.. بن فالن   هذا ما صاحل فالن     : الصحيح ، كتاب الصلح باب كيف يكتب        : البخاري   )[٣٩](
 .٤٠٠٥ورقم  ٢٥٥٢

أما  : ((بلفظ ٣٥٠٣رقم   ٣/١٣٥٩الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي             : البخاري   )[٤٠](
 .وفيه زيادة مفيدة ٤١٥٤، وباب غزوة تبوك رقم ))  ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى

 .٢٤٠٤رقم  ٤/١٨٧٠الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة : مسلم        
لفظ خيرب بلسان اليهود احلصن، وصار يطلق هذا االسم على الوالية وتشتمل على سبعة حصون        : خيرب )[٤١](

 .كيال ١٦٤سنة سبع من اهلجرة، وتقع مشال املدينة حبوايل  ومزارع وخنيل كثرية فتحها النيب 
 .٨، مرويات غزوة خيرب ص٢/٤٠٩معجم البلدان : انظر       

 .٣٩٧٣رقم  ١٥٤٢/الصحيح ، كتاب املغازي باب غزوة خيرب : البخاري  )[٤٢](
 )).غدا رجال((فجعله بعد قوله ))  يفتح اهللا على يديه : ((وهو بلفظ املصنف غري أنه قدم قوله       

 )) . وااله : ((تكرر يف األصل، بعد قوله))  اللهم وال ((قوله  )[٤٣](

٣٧١٣رقم   ٥/٥٩١أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب املناقب        ))  من كنت مواله فعلي مواله      : ((قوله )[٤٤](
 .هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورجال اإلسناد كلهم ثقات: وقال. ، من طريقني عن شعبة

اإلمام النسائي يف خصائص أمري املؤمنني علــي         ))  وعاد من عاداه، وانصر من نصره        : ((وأخرجه إىل قوله         
إسناده صحيح، وقد نقل    : قال احملقق ) ٩٥(رقم  ١٠٠، ٩٩بن أيب طالب، بتخريج أيب إسحاق احلويين ص      

اهللا ابن أمحـد يف      وأخرج عبد )) .  وهذا إسناد جيد   : ((قوله) ٥/٢١٠(عن ابن كثري يف البداية والنهاية         
 )). واخذل من خذله : ((إىل قوله) ١/١١٨(زوائده على املسند 

اللهم من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره                         : ((ومتامه: قلت       
مرو ذي مـر وهـو               شريك بن عبد   : ويف سنده  ))  واخذل من خذله   اهللا النخعي، وهو سيئ احلفظ، وع

 .جمهول
فقد أخرجه الترمذي والنسائي،        ))  من كنت مواله فعلي مواله        ((وأما حديث     : ((قال احلافظ ابن حجر           

))  وهو كثري الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد، وكثري من أسانيدها صحاح وحسـان                        
 .اهـ

يعين به الشطـر األول       ))  هذا حديث حسن ومتنه متواتر        ) : (( ٣٣٥،  ٨/٣٣٤(وقال الذهيب يف السري              
 .منه فقط

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من            : ((الشطرين األولني  -رمحه اهللا     -وقد حسن الشيخ األلباين               
لي رضـي اهللا عنـه                      : ((مث قال ))  وااله وعاد من عاداه     : وأما قوله يف الطريق اخلامسة من حـديث ع

ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود ما جيرب ضعفه، وكأنه روايـة                ))  وانصر من نصره واخذل من خذله          ((
، ٤/٣٤٣الصحيحة ))  اللهــم وال من وااله وعاد من عاداه      : ((باملعىن للشطر اآلخر مــن احلديث    

 ).١٧٥٠(رقم  ٣٤٤
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أيضاً ورد بسند صحيح رجاله كلهم ثقات، أما           ))  وانصر من نصره    ((وقد تقدم أن احلديث بشطر       : قلت       
اهللا بن اإلمام أمحد يف زوائد         فلم أقف عليه بسند صحيح إال ما أخرجه عبد             ))  واخذل من خذله   : ((قوله

اهللا القاضي النخعي الكويف، وهو صدوق خيطئ كثريا، وفيه أيضاً              شريك بن عبد   : وفيه) ١/١١٨(املسند  
كذا قـال     ))  ال يعرف  : ((وقال) ٣٣٠-٣/٢/٣٢٩(عمر بن ذي مر، وقد ترمجه البخاري يف الكبري          و

العقيلي، وذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال، فهـو جمهـول، ولـذا                        
 .فاحلديث ذه الزيادة ضعيف

) ٣٧١٤) (٥/٥٩٢(فقد أخرجه الترمذي يف جامعــه       ))  وأدر احلق معه كيفما دار       : ((والشطر األخري         
هـذا   : ((وقال))  اللهم أدر احلق معه حيث دار       : ((كتاب املناقب، باب مناقب علي رضي اهللا عنه بلفظ           

 )). حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، واملختار ابن نافع شيخ بصري كثري الغرائب

 .ضعيف: ٦٥٢٥وقال احلافظ يف التقريب رقم          
 .فهذا الشطر ضعيف مل يثبت من وجه يصح: قلت        
واخـذل مـن     : ((أما ما عدا ذلك وهو قوله      ))  وانصر من نصره    : ((فيكون احلديث صحيحا إىل قوله            

 .فلم يثبت))  خذله، وأدر احلق معه كيفما دار
، وهو غدير عليه خنل قليل ألناس من حرب، ويقع شرق اجلحفـة                    )الغربة(غدير خم يعرف اآلن باسم        )[٤٥](

 .على مثانية أكيال
 .٣/١٥٩معجم معامل احلجاز        

 .٢٤٠٨رقم  ٤/١٨٧٣الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة : مسلم  )[٤٦](
 .اآلية يف األصل باهلامش خبط الناسخ )[٤٧](
/٢النهاية  . باب صغري كالنافذة الكبرية، وتكون بني بيتني ينصب عليها باب       -بفتح اخلاءين    -اخلوخة  )[٤٨](

٨٦. 
و  ٤٦٦مع الفتح، رقم       ١/٥٥٨الصحيح ، كتاب الصالة، باب اخلوخة واملمر يف املسجد               : البخاري   )[٤٩](

٤٦٧. 
بلفظ  ٢٣٨٢رقم   ٤/١٨٥٤الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبو بكر الصديق               : مسلم         

خذا                   : ((-وهو أقرب لفظ للفظ املصنف       - إن أمن الناس علي يف ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت مت
 )).  خليال الختذت أبا بكر خليال، ولكن أخوة اإلسالم، ال تبقني يف املسجد خوخة إال خوخة أيب بكر

: مسلـم )).  ...لو كنت متخذا من أهل األرض خليال            : ((ويف لفظ عنده من حديث عبد اهللا بن مسعود                  
 .٢٣٨٣الصحيح رقم 

، رقـم    ١/٥٥٨البخاري مع الفتح     )) .  ال تبقني يف املسجد باب إال سد إال باب أيب بكر               : ((ويف رواية         
 .كتاب الصالة باب اخلوخة واملمر يف املسجد ٤٦٦

سعد بن مالك أبو سعيد اخلدري، األنصاري، له وألبيه صحبه، شهد ما بعد أحد، وتويف باملدينة سـنة                              )[٥٠](
 .٢٣٢التقريب ص. ثالث وستني، وقيل أربع وستني

الصحيح، كتاب فضائل الصحابة      : مسلم  . ٤٥٤رقم   ١/١٧٧الصحيح ، كتاب املساجد        : البخاري   )[٥١](
 .٢٣٨٢رقم  ٤/١٨٥٤

يف صحيح البخاري ، كتاب املساجد باب اخلوخة             -رضي اهللا عنهما      -ما رواه ابن عباس      : من ذلك  )[٥٢](
/٣))  لو كنت متخذا خليـال        : ((، ويف فضائل الصحابة، باب قول النيب          ١/١٧٨واملمر يف املسجد     

٤الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة       : ومسلم  . ٣٤٥٨رقم   ٣/١٣٣٨اهللا بن الزبري      ، وعن عبد    ١٣٣٨
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 .اهللا ابن مسعود عن عبد ٢٣٨٣و  ٢٣٨٢رقم  ١٨٥٥، ١٨٥٤/
هذه األحاديث من وضع الرافضة قابلوا به حديث أيب بكر               : طرقه كلها باطلة، وقال     : قال ابن اجلوزي   )[٥٣](

بينما يرى احلافظ ابن حجر يف القول املسـدد         ) ٣١٦الفوائد اموعة للشوكاين ص    : انظر. (يف الصحيح 
 .أن األحاديث يف هذا الباب صحيحة بل مبجموعها يقطع بصحتها ١٨-١٦ص

وتصدى احلافـظ    : ((ما نصه   ٣١٧الرمحن بن حيىي املعلمي يف تعليقه على الفوائد اموعة ص             وقال عبد        
ابن حجر يف القول املسدد والفتح للدفاع عن بعض روايات الكوفيني، ويف كالمه تسامح، واحلق أنـه ال                         

 )). تسلم رواية منها عن وهن

وأقرب هذه الروايات إىل الصحة ما رواه اإلمام النسائي عن طريق شعبة عن أيب بلج عن عمرو بن                        : قلت       
 .بأبواب املسجد فسدت إال باب علي رضي اهللا عنه أمر رسول اهللا : ميمون عن ابن عباس قال

 .وإسناده صحيح       
 ).٤١ (٥٠اخلصائص ص         

 .علي كتاب املناقب باب مناقب ٣٧٣٢رقم  ٥/٦٤١وهو خمرج يف جامع الترمذي          
 .٩٨٥رقم  ٢/٥٨١، فضائل الصحابة  ١١٥، ٩/١١٤جممع الزوائد : وينظر       

نافية للجنس، وحينئٍذ يكون امسها منصوباً، فالتنوين لعلـه           ) ال  ( وهو حلن؛ ألن    ))  أحد : ((يف األصل  )[٥٤](
 .واهللا أعلم. من الناسخ

، فلعلها مـن     )أن يصلِّي  : (وهو حتريف؛ وذلك أن الفعل منصوب فيقال ويكتب          ))  يصل ((يف األصل     )[٥٥](
 .واهللا أعلم. الناسخ

 )) . يف الناس : ((يف األصل )[٥٦](

 .٦٤٦رقم  ١/٢٤٠الصحيح ، كتاب اجلماعة واإلمامة : البخاري  )[٥٧](
 .٤٢٠رقم  ١/٣١٦الصحيح ، كتاب الصالة : مسلم        

 ٢/٩٨٢الصحيح، كتاب احلـج     : مسلم  . ١٥٤٣رقم   ٢/٥٨٦الصحيح ، كتاب احلج      : البخاري   )[٥٨](
 .١٤٤٧رقم 

: أو -لقد مهمت    : ((بلفظ) ٧٢١٧(رقم   ١٣/٢٠٥الصحيح مع الفتح، كتاب األحكام        : البخاري   )[٥٩](
يأىب اهللا ويدفـع    : أن أرسل إىل أيب بكر وابنه فأعهد، أن يقول القائل أو يتمىن املتمنون، مث قلت                   -أردت  

 )). املؤمنون، أو يدفع اهللا ويأىب املؤمنون

كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أيب بـكر           ))  ويأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر      : ((وهو عند مسلم بلفظ           
 .٢٣٨٧رقم ٤/١٨٥٧الصــديق 

صديق                         : ((ومنها حديث   )[٦٠]( ))  ما طلعت الشمس وال غربت على أحد بعد النبيني أفضل من أيب بكر ال
 .ذكر ذلك الناسخ يف اهلامش خبطه

، وإسناده ضعيف لتدليس ابن جـريج،      ٥٠٨رقم  ١/٣٥٢أخرجه بنحوه أمحد يف فضائل الصحابة     : قلت       
 .وفيه أبو بكر مل أعرفه

، ويف إسناده أبو سعيد البكري مل أعرفه، وابـن             ٢١٢رقم   ١/٢١٧وأخرجه عبد بن محيد يف املنتخب                   
 .جريج وقد دلس

 .١٩ص ، وقد تقدم، خترجيه٢٥٥٢رقم  ٢/٩٦٠الصحيح ، كتاب الصلح : البخاري  )[٦١](
 .ما بني املعقوفتني ساقط من األصل )[٦٢](
 ).١١٧٥رقم  ١/٢٥٣اإلصابة (غري منسوب، : قال احلافظ )[٦٣](
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 ٢٤٧٢رقم   ٤/١٩١٨الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل جلبيب رضي اهللا عنه              : مسلم   )[٦٤](
 .احلديث))  ..قتل سبعة مث قتلوه، هذا مين وأنا منه، هذا مين وأنا منه : ((بلفظ

 .وهو خمرج يف سنن النسائي الكربى أيضاً        
.األشعريون هم بنو األشعر نبت بن أُدد بن ريد بن يشحب بن عريب بن زيد ابن كهالن بن سبأ )[٦٥](

 ).٣٩٧مجهرة أنساب العرب ص(

 .٢٤٨٦رقم  ٥/١٥٣الصحيح، كتاب الشركة باب الشركة يف الطعام والعروض :البخاري  )[٦٦](
رقـم   ٤/١٩٤٤الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل األشعريني رضـي اهللا عنـهم                 : مسلم         

إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو قل طعام عياهلم مجعوا ما كان عنـدهم يف ثـوب                           : ((بلفظ ٢٥٠٠
 )) . واحد مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية؛ فهم مين وأنا منهم

اهللا بن قيس أبو موسى األشعري، صحايب مشهور، أمره عمر مث عثمان ، وهـو أحـد احلكمـني                       عبد )[٦٧](
 ).٣١٨التقريب ص. (بصفني، تويف سنة مخسني

يب ص    . (أبو عامر األشعري، صحايب، امسه عبيد، وهو عم أيب موسى األشعري، استشهد حبنني                    )[٦٨]( التقر
٦٥٣.( 

 .١٩، وقد تقدم، خترجيه ص٢٥٥٢رقم  ٢/٩٦٠الصحيح ، كتاب الصلح : البخاري  )[٦٩](
))  مـن غشنـا    : ((الصحيح ، كتاب الفنت باب من محل علينا السالح فليس منا، أما قوله                  : البخاري   )[٧٠](

 .احلديث فلم خيرجه يف صحيحه
 .، وفيه تقدمي الشطر الثاين٩٨رقم  ١/٩٨الصحيح ، كتاب اإلميان : مسلم        

 .١٩سبق خترجيه ص )[٧١](
 .٢٦، ٣/٢٥اإلصابة . زيد بن حارثة الكليب، شهد بدرا وما بعدها وقتل يف غزوة مؤتة وهو أمري )[٧٢](
رقم  ٢/٩٦٠هذا ما صاحل عليه فالن بن فالن           : الصحيح ، كتاب الصلح باب كيف يكتب       : البخاري   )[٧٣](

٢٥٥٢. 
  .٣٩، حاشية  ١٢٤٦سبق خترجيه ص  )[٧٤](

الصحيـح ، كتـاب فضائـل        : مسلم  . ٢٨١٢رقم   ٣/١٠٨٦الصحيح ، كتاب اجلهاد        : البخاري   )[٧٥](
 ..خطأ اإلشارة املرجعية غري معرفة!، وقد سبق خترجيه ص٢٤٠٧رقم  ٤/١٨٧١الصحابة 

من رواية ابن عباس عنـد الطـرباين،           ٩/١٢٤وقد ذكر هذه الرواية اهليثمي يف جممع الزوائد               : قلت )[٧٦](
: ومن رواية ابن أيب ليلى عند البزار، مث قـال      )) .  وفيه حكيم بن جبري، وهو متروك ليس بشيء  : ((وقال

إن  : ((بلفظ))  ..الرمحن بن أيب ليلى، وهو سيء احلفظ وبقية رجاله رجال الصحيح               وفيه حممد بن عبد    ((
دعا أبا بكر فعقد له لواء مث بعثه فسار بالناس فازم حىت إذا بلغ ورجع فدعا عمر فعقد له لـواء                                النيب  

ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحببه اهللا ورسوله           : فسار مث رجع منهزما بالناس، فقال رسول اهللا           
 .٤٩٦رقم  ٢/١٣٥مسند البزار . احلديث))  ..يفتح اهللا له ليس بفرار فأرسل

فاحلديث ضعيف كمـا    . صدوق سيء احلفظ جدا    : الرمحن بن أيب ليلى    حممد بن عبد   : قال احلافظ : قلت       
 .ترى

 ٢٤٠٥رقم  ٤/١٨٧١الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي : مسلم  )[٧٧](

 .املثبت من اهلامش خبط الناسخ )[٧٨](
رقم  ٣/١٣٧٩أنتم أحب الناس إيلّ       : الصحيح ، كتاب مناقب األنصار، باب قول النيب           : البخاري   )[٧٩](

ويف . قاهلا ثالث مرات، يعـين األنصـار       ))  اللهم أنتم من أحب الناس إيل        : ((بلفظ. ٣٥٧٥،  ٣٥٧٤
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هذا . قاهلا مرتني أو ثالث خماطبا المرأة من األنصار         ))  والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إيل         : ((حديث آخر 
 .واهللا أعلم. وما وقفت على لفظ املصنف يف الكتب الستة

السهمي، الصحايب املشهور، أسلم عام احلديبية، وويل إمرة مصر مرتني، وهو الذي فتحها، تويف مبصر                         )[٨٠](
 .سنة نيف وأربعني

 ).٤٢٣التقريب ص(        

 .٣٦٦٢رقم   7/22الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أيب بكر بعد النيب : البخاري  )[٨١](
 .٢٣٨٤رقم  ٤/١٨٥٦الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أيب بكر الصديق : مسلم        

 ).٩٨التقريب ص. (ابن حارثة الكليب، األمري، صحايب مشهور، تويف سنة أربع ومخسني باملدينة )[٨٢](

و ٣٥٢٤رقـم    ٣/١٣٦٥الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب زيد بن حارثة             : البخاري )[٨٣](
٣٥٢٦. 

  .٤٠، حاشية  ١٢٤٦سبق خترجيه ص  )[٨٤](

يف سنة تسع من اهلجرة، وهي آخر غزواته،             موضع بني وادي القرى والشام، خرج إليه النيب            : تبوك )[٨٥](
 .وتبوك اآلن مدينة كبرية وهي قاعدة مشال غرب اململكة، وتبعد عن املدينة حوايل سبع مائة كيل

 .١/٣٤٩، مشال غرب اململكة ٢/١٤معجم البلدان        
: قال احملقق  ) ٤٢(رقم   ٥١وقد ورد ذلك يف حديث سعد بن أيب وقاص عند النسائي يف اخلصائص ص                 )[٨٦](

ملّـه  : غزوة تبوك خلّف عليا يف املدينة، قالوا فيه             ملا غزا رسول اهللا      : ((إسناده صحيح مبا بعده، ولفظه      
 .احلديث ))  ..وكره صحبته

مسعت علـي بـن      ": (( أحكام القرآن "فيه قتادة وقد عنعن وكان مدلسا، قال إمساعيل القاضي يف               : قلت       
تادة         : املديين يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن املسيب تضعيفا شديدا ويقول                أحسب أن أكثرها بني ق

 )). وسعيد رجال

، ٧/١٩٦بنفس اإلسناد، وأخرجه أبو نعيــم يف احلليــة          ١٣٤٣رقم     وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة             
وله متابعات صحيحة ذكرت أصل احلديث،         . من طرق عن قتادة به        ٣٢٥،  ١/٣٢٤واخلطيب يف التاريخ     

 .٤٦، ٤٤، ٤٣اخلصائص رقم : ، والنسائي ٣٧٣١السنن رقم : الترمذي: انظر
 .٤/٥٩، ٤٢٦، ٤٠١، ٣٠٦، ٢٩٨، ٢٩٢، ٣/٩٢، ٢/٣٠٢السرية : ابن هشام: انظر )[٨٧](
 )) . ذا : ((يف األصل )[٨٨](

مل أقف على رواية صحيحة فيها ذكر بكاء علي رضي اهللا عنه، وقد ورد ذلك يف حـديث أيب سـعيد                                )[٨٩](
يـا    : ((قال علي رضي اهللا عنه      : ، وفيه ٥٧رقم   ٦٣اخلدري رضي اهللا عنه عند النسائي يف اخلصائص ص         

))  ...زعمت قريش أنك إمنا خلفتين أنك استثقلتين وكرهت صحبيت وبكى علي رضي اهللا عنه              ! رسول اهللا
 )). إسناده ضعيف: (( قال احملقق . احلديث

يب رقـم        . (فيه عبد اهللا بن شريك وهو متكلم فيه، واحلارث بن مالك جمهـول               : قلت        ، ١٠٤٦التقر
٣٣٨٤.( 

 )) . أبو بكر : ((يف األصل )[٩٠](

: قال له أبو بكـر      : بلفظ ٢٩٩٣رقم   ٥/٢٤٧كتاب احلج، باب اخلطبة قبل يوم التروية           : النسائي   )[٩١](
ابن خثيم ليس بالقوي يف احلديث، وإمنا أخرجـت            : ((قال النسائي  .. ال بل رسول   : أمري أم رسول؟ قال    

 ).املصدر نفسه(اخل ))...  ...هذا لئال جيعل ابن جريج عن أيب الزبري

 .٢٩٩٣رقم . ضعيف اإلسناد: وذكره األلباين يف ضعيف سنن النسائي وقال       
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وأخرج أمحد بسند    : ((...وأذان من اهللا ورسوله   كتاب التفسري باب   ٨/٣٢٠قال احلافظ يف الفتح    )[٩٢](
ال يبلِّغها إال أنا أو رجل من        : بعث برباءة مع أيب بكر ، فلما بلغ ذا احلليفة قال               حسن عن أنس أن النيب      

 ).١٣٢١٤رقم  ١٣/٤٣٤املسند )) . ( أهل بييت، فبعث ا مع علي

ولفـظ  ) ٧٠(والنسـائي يف خصـائص علـي         ٣٠٩٠رقم   ٥/٢٧٥وأخرجه الترمذي يف سننه     : قلت       
حسن  : ((وقال)) .  ال ينبغي ألحد أن يبلغ هذا إال رجل من أهل بييت فدعا عليا فأعطاه إياه                      : ((الترمذي

 )). غريب من حديث أنس

حلافظ يف التقريـب                          : قلت           : وإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات غري مساك بن حرب، فقد قال عنـه ا
 ).٢٦٢٤التقريب رقم . (صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغري بأخرة فكان رمبا يلقن

 .روايته هنا عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه وليست عن عكرمة: قلت       
كتـاب   ١٧١٤رقم   ٤/٢١٣السنن  : ، والترمذي   ١/١٨١، وفضائل الصحابة       ١/٣٨٣املسند  : أمحد )[٩٣](

 . اجلهاد، مجيعهم عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود

هذا حديث حسن، وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه، ويف الباب عن عمر وأيب أيوب وأنس                      : ((قال الترمذي            
 )). وأيب هريرة

حسن، : فقول الترمذي  . ١٧٦٣رقم   ٣/١٣٨٣وله شاهد من حديث عمر أخرجه مسلم يف صحيحه                        
 .وليس يف مسلم تشبيه أيب بكر وعمر باألنبياء. لعله يعين لشواهده، وإال فقد صرح هو بانقطاعه

 .والعبارة حصل فيها تقدمي وتأخري يف األصل. يف األصل باهلامش خبط الناسخ )[٩٤](
 .  ٤٤، حاشية  ١٢٤٧، تقدم خترجيه ص ١/٥٠١منهاج السنة : ابن تيمية )[٩٥](
))  وأما الزيادة فليســت يف احلـديث        : ((أما قوله   . .خطأ اإلشارة املرجعية غري معرفة      !سبق خترجيه ص   )[٩٦](

رقم  ٥/٥٩٢خمرج يف جامع الترمذي أيضاً        ))  وأدر احلق معه حيثما دار     : ((بلى إن الشطر األخري   : قلت
 .  ١٢٣١، ص ٣٧١٤

 .  ٤٤، حاشية  ١٢٤٧وقد سبق خترجيه ص . ٥/٦٣٣السنن : الترمذي )[٩٧](
 .مل أجد هذا النص )[٩٨](
 ).١١/٢٢٧املغين . (روي عنه بوجه منقطع )[٩٩](

كتاب  ١٠/٥٩١ترتيب املغراوي   ) فتح الرب يف الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب               (التمهيد  : وانظر أيضاً        
 .الطالق، باب عدة الوفاة تنتهي بوضع احلمل

الرمحن ، من السابقني األولني، ومن كبار العلماء من الصحابـة،                اهللا بن مسعود اهلُذَيل، أبو عبد         عبد )[١٠٠](
 ).٣٢٣التقريب ص. (مناقبة مجة، مات سنة اثنتني وثالثني، أو يف اليت بعدها باملدينة

كتـاب   ٢/٧٢٩معامل السنن امش سنن أيب داود            : ، واخلطايب  ٢٢٨،  ١١/٢٢٧املغين  : ابن قدامة   )[١٠١](
 .الطالق، باب يف عدة احلامل

كتاب الطالق  ) ٥٠١٤،  ٥٠١٣،  ٥٠١٢ (٥/٢٠٣٧منها ما أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه            )[١٠٢](
إذ  أفتاين النيب     : ((ومنها. من حديث سبيعة األسلمية       وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن         باب  

 )). وضعت أن أنكح

رقـم   ٢/١١٢٢الصحيح، كتاب الرضاع، باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها بوضع احلمل                :مسلم            
 .القصة بطوهلا ١٤٨٤

عمر، وقيل غري ذلـك، صـحايب مشهـور            : أبوا السنابل بن بعكَك بن احلارث القرشي، قيل امسه             )[١٠٣](
 ).٦٤٦التقريب ص(
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 . ١/٤٤٧أخرجه باللفظ الذي ساقه املصنف أمحد يف مسنده  )[١٠٤](

 )) . ورجاله رجال الصحيح : ((-بعد أن ذكر هذا احلديث  -قال اهليثمي        

 .وانظر التعليق السابق. ٧/٤٢٩وأخرجه أيضاً اإلمام البيهقي يف السنن الكربى        
 ).٧٤٨التقريب ص. (سبيعة بنت احلارث األسلمية، زوج سعد بن خولة، هلا صحبة )[١٠٥](

 .يف األصل باهلامش))  فإن الواقع ((قوله  )[١٠٦](
قريبا من االنتصار العسكري يف صفني، لكنه نزل على حتكيـم             -رضي اهللا عنه       -كان علي   : قلت )[١٠٧](

أي ))  وكتـاب اهللا كلـه يل      : ((كتاب اهللا ملا دعي إليه، وأوقف احلرب، ألنه يرى أو كما قال بعد ذلك                 
فريى أنه سيحقق ما يريد عن طريق التحكيم بدال من القتال، لكن التحكيم فشل ومل خيرجوا منه                       . حيكم يل 

ومل يتمكن بعد ذلك من غزو الشام وإدخاهلا يف اجلماعة والبيعة، بسبب ظهـور                 . بالنتيجة اليت أرادوها منه    
 .اخلوارج ودخول الوهن على بعض جيشه

رضي  -ويبدو أن الذي يعنيه شيخ اإلسالم بعدم االنتصار هو عدم حتقيق اهلدف الذي أراده اخلليفة علي                                 
 .من غزو الشام وهو إدخاله ضمن خالفته -اهللا عنه 

 .فإنه مل يِخب يف أي معركة دخلها، ومل يهزم يف معركة قط -رضي اهللا عنه  -أما املعروف عن علي        
وأما الذين مل يدخلوا املعركة أصال كسعد بن أيب وقاص فذلك بناء على اجتهاده رضـي اهللا عنــه، وال                                 

 .نستطيع أن نقول إنه أراد بذلك خذل علي رضي اهللا عنه، فكيف يترتب عليه خذله رضي اهللا عنه
وال يشك أحد منا أن عليا رضي اهللا عنه كان أقرب إىل احلق من معاوية رضي اهللا عنه بـدليل حديـث                                     

 .عمار
وهذا الذي قاله شيخ اإلسالم بأن معاوية وأصحابه انتصروا وفتحوا البالد مع أم خذلوا عليا يقال بـأن                                

رضي  -أصحاب معاوية ما أرادوا ذلك وإمنا كان مههم شيئاً آخر وهو القصاص، والذي جعلهم يقاتلونه                   
أمر خارجي وليس بغضه، فهذا اجتهاد منهم، وهم على اجتهادهم مأجورون، بل كانوا حيبونـه                –اهللا عنه  

والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة إنه لعهد النـيب إيلّ أن ال       : ((بدليل حديث صحيح مروي عن علي أنه قال   
من اجلزء الثاين كتاب اإلميان باب حـب          ١/٦٤صحيح مسلم    ))  ..حيبين إال مؤمن وال يبغضين إال منافق       

وإن طائفتان من     : علي من اإلميان، وبال شك فهم كانوا مؤمنني وقد وصفهم اهللا عز وجلّ بذلك يف كتابه                      
وذا ظهر األمر جليا أن معاوية ومن معه رضوان اهللا عليهم أمجعني مل يكن قتاهلم ناشئاً                      . ..املؤمنني اقتتلوا  

من العداوة، وإمنا ذلك من أجل القصاص لدم عثمان رضي اهللا عنه، وإال فهم كانوا يوالونه مواالة املؤمنني                    
 .بعدها قبل تلك املعارك وال بعضهم لبعض ومل يكونوا يعادونه ال

فإذا كان األمر كذلك فال معارضة إذاً بني احلديث والواقع، علماً بأن احلديث مل يصح جبميع أجزائه، وإمنا                               
 .٢٠،٢١ص وقد سبق بيان ذلك. صح منه بعض األطراف دون غريها

مـن   ألن سعداً جاء عن النيب        ))  مل يقاتلوا معه   : ((وقال))  خذلوه : ((هنا جتنب املؤلف أن يقول      )[١٠٨](
طريقه أحاديث يف فضل علي يف الصحيحني وغريمها، ويعترب مبايعا له، ولكن توقف عن نصرته ألنه ال يرى           

أو ))  ائتوين بسيف له عينان وشفتان يقول هذا مسلم وهذا كافر               : ((القتال بني املسلمني، وصح عنه قوله      
 .قال كما

 .ابن أيب سفيان )[١٠٩](
 . بنو أمية يف دولتهم انتصروا يف اجلهاد يف سبيل اهللا كمن سبقهم من اخللفاء الراشـدين والنـيب                       )[١١٠](

 لكنهم أيضاً مل ينتصروا يف صفني وهي احلرب الوحيدة مع علي رضي اهللا 
 .عنه ، بل كادوا أن يهزموا فيها لوال أن عليا أوقف القتال عندما طلبوا منه حتكيم الكتاب بينهم
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 )). وفتحوا ((يف األصل  )[١١١](

آية اإلميان حب    : ((وذلك ألنه ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق، مثل ما ورد ذلك يف األنصار                        )[١١٢](
مؤمن، وال يبغضهـم إال               : ((ويف لفظ آخر   ))  األنصار، وآية النفاق بغض األنصار      األنصار ال حيبهم إال 

، ٣٥٧٢رقـم    ٣/١٣٧٩كتاب مناقب األنصار باب حب األنصار من اإلميـان          : البخاري))  ...منافق
٣٥٧٣. 

 (١/١/٣٧٥ما وقفت على طعن اإلمام البخاري يف هذا احلديث إال ما جاء يف تارخيه الكبري                    : قلت )[١١٣](
وهـذا  )).  يف إسناده نظـر     : ((يف ترمجة إمساعيل بن نشيط العامري، فساق السند واملنت مث قال               ) ١١٩١

 .واهللا أعلم. حكم خاص بالنسبة هلذا السند الذي ساقه، وليس ذلك حكماً عاماً على احلديث
 .يف األصل باهلامش خبط الناسخ )[١١٤](
 )) . الذي ((يف األصل  )[١١٥](

 .مل أجده )[١١٦](
 .٢٤٠٨رقم  ٤/١٨٧٣الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة : مسلم ) [١١٧](
 .٢٤٠٤رقم  ٤/١٨٧١الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أيب طالب : مسلم ) [١١٨](
/٤علي بن أيب طالـب       الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النيب                : مسلم  ) [١١٩](

 .٢٤٢٤رقم  ١٨٨٣
 .٤٤٦٦ رقم ٤/١٧٦٨ هذان خصمانالصحيح ، كتاب التفسري باب : البخاري ) [١٢٠](
 )). الستت : ((يف األصل) [١٢١](

إن هذه اآلية     : ((-وكان يقسم فيها قسما         -بذلك جاء احلديث، فقد قال أبو ذر رضي اهللا عنه             ) [١٢٢](

بدر                 هذان خصمان اختصموا يف رم       ))  ...نزلت يف محزة وصاحبيه، وعتبة وصاحبيه يوم برزوا يف يوم 
 .٤/١٧٦٨البخاري . احلديث

 ).أن( وهو منصوب اسم) النيب(وهو خطأ؛ ألنه معطوف على ))  أبو بكر ((يف األصل ) [١٢٣](

 .يف األصل باهلامش خبط الناسخ) [١٢٤](
ام مل يدخلوا يف هذه اخلصومة، أو ما شابه           : ، ولعل اخلرب أن يقال       )أن(اجلملة غري تامة بسقوط خرب        ) [١٢٥](

 .ذلك، مما تتم به اجلملة
: وأخرج ابن مردويه عن ابن عبـاس يف قولـه             : ((٦/٤٨٥ذكر اإلمام السيوطي يف الدر املنثور         ) [١٢٦](

نزلت هذه اآلية يف علي بن أيب طالب، وفاطمة بنت رسـول اهللا                : اآلية قال  ..ويطعمون الطعام على حبه     
  ((اهـ. 

 )). صحتهما : ((يف األصل) [١٢٧](

 .ما بعد هذا ال يوجد يف جمموع الفتاوى) [١٢٨](
 .أي على أيب بكر) [١٢٩](
 .ساقط من النص مصحح يف اهلامش خبط الناسخ) [١٣٠](
 .تكرر يف األصل فحذف))  صرحية : ((قوله) [١٣١](
 .ما بني املعقوفتني زيادة مين) [١٣٢](
 .وهو حلن))  علي : ((يف األصل) [١٣٣](
 )). فيهم : ((يف األصل) [١٣٤](

 .واملراد م السبئية، أتباع عبد اهللا بن سبأ، ولعل هذا االسم من أمسائهم))  السبابة : ((يف األصل) [١٣٥](
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 .٦٢٢املعارف ص: ، وابن قتيبة٧/١٨١التاريخ : انظر الطربي ) [١٣٦](
تح        ٦٩٢٢رقم   ١٢/٢٦٧الصحيح مع الفتح      : خرب إحراقهم ورد عند البخاري         ) [١٣٧]( /١٢، وانظر الف

٣٧٠. 
 .٧/١٢٨التاريخ : انظرالطربي) [١٣٨](
سليمان بن مهران األسدي الكاهلي، ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلِّس، تويف سنة سبع                    ) [١٣٩](

 . وأربعني ومئة

 ).٢٥٤التقريب رقم (         

 .زيادة يقتضيها السياق) [١٤٠](
 .إسحاق بن سويد العدوي) [١٤١](
 .والتصويب من البيان والتبيني))  ابن داب : ((يف األصل) [١٤٢](

 .عمرو بن عبيد؛ ومها من املعتزلة: هو واصل بن عطاء، وابن باب: والغزال       
 .١/٢٣البيان والتبيني ) [١٤٣](
كفى يف فضل موالنا علي وقوع الشك يف أنـه هـو اهللا،                 : ومنه كالمـــهم    : ((يف اهلامــش  ) [١٤٤](

 )) . ومات الشافعي وليس يدري علي ربه أم ربه اهللا

قوهلم، وبرأ اهللا الشافعـي       تعاىل اهللا عن   : قلت)) .  فيه ما فيه   : ((وجاء يف هامش األصل حتت هذه الفقرة               
 .من قوهلم الباطل

 )) . حباً ((يف البيان والتبيان ) [١٤٥](

 ).٢٦٠التقريب ص. (اجلعفي، خمضرم من كبار التابعني، تويف سنة مثانني) [١٤٦](

هذا النـص            ) ٦٤٧ (٣٢٧كتاب السري ص   : أبو إسحاق الفزاري    ) [١٤٧]( ورجاله رجال الصحيح، وأورد 
، وأورده بألفاظ مقاربة      ٧٧،  ٧٦،  ٧٥كامال ابن قدامة يف منهاج القاصدين يف فضائل اخللفاء الراشدين ق              

، والتيمي يف سري السلـف ص       ١٢٤،  ١٢٣،  ١٢٢خيثمة بن سليمان، من حديث خيثمة بن سليمان ص           
١٣، وذكره املتقي اهلندي يف كرت العمال         ٣/٦٦١وأورده خمتصرا ابن األثري يف أسد الغابة          . ١٦٣،  ١٦٢

حمض الصواب   : بعد موته، ابن عبد اهلادي        –رضي اهللا عنهما     –وانظر يف ثناء علي على عمر        . ٢٢،٢٣/
٣/٨٥٤. 

  
  
  

א א  א
  

 ).هـ٦٣٠ت(علي بن حممد اجلزري : ابن األثري -      
 .أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار الفكر، بدون تاريخ           .١
 ).هـ٦٠٦ت(املبارك بن حممد اجلزري : ابن األثري -
بة العلميـة،                                      .٢ النهاية يف غريب احلديث، طبع بعناية طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد الطنــاحي، املكت

 .بريوت، بدون تاريخ
 ).هـ٢٤٠ت(أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  -
قرى، مكـة،                                      .٣ فضائل الصحابة، حتقيق وصي اهللا بن حممد عباس، طبعة البحث العلمي يف جامعة أم ال
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 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل 
 .املسند، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة           .٤
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥املسند، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة اخلامسة            .٥
 .حممد ناصر الدين: األلباين -
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥سلسلة األحاديث الصحيحة، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة            .٦
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١ضعيف سنن النسائي، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل            .٧
 ).هـ٢٥٦ت(أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي : البخاري -
 . التاريخ الكبري، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، بدون تاريخ           .٨
ـ ١٤٠٧اجلامع الصحيح، طبع بعناية مصطفى ديب البغا، مطبعة اليمامة، دمشق، الطبعة الثالثة                                 .٩ -هـ

 .م١٩٨٦
 ).هـ٧٤٩ت(عمر بن علي البزار : البزار -

ية                      .١٠ هـ ١٣٩٦األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية، حققه زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثان
 .بريوت

 .بكر بن عبد اهللا أبو زيد -
عة                                .١١ املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل، طبع امع الفقهي، نشر دار العاصمة، الرياض، الطب

 .هـ١٤١٧األوىل 
 .عاتق بن غيث: البالدي -

 .م١٩٩٨٠-هـ١٤٠٠معجم معامل احلجاز، دار مكة، الطبعة األوىل       .١٢
 ).هـ٧٣٠ت(القاسم بن يوسف السبيت : التجييب -

 .م١٩٨١برنامج التجييب، حتقيق عبد احلفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، تونس       .١٣
 ).هـ٢٧٩ت(حممد بن عيسى بن سورة السلمي : الترمذي -

، حتقيق أمحد حممد شاكر، وإبراهيم عطوة عوض، مطبعة                )سنن الترمذي  (اجلامـــع الصحـــيح          .١٤
 .م١٩٦٢-هـ١٣٨٢البايب احلليب، مصر، الطبعة األوىل 

 ).هـ٨٧٤ت(أبو احملاسن يوسف األتابكي : ابن تغرى بردي -
النجوم الزاهرة، حتقيق فهيم حممد شلتوت، نشر اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر والترمجــة، مصـر                      .١٥

 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠
 ).هـ٧٢٨ت(أبوالعباس أمحد بن عبد احلليم النمريي : ابن تيمية -

 .تاريخ جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم، دار املدين، بدون      .١٦
منهاج السنة النبوية، حتقيق حممد رشاد سامل، إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام، الرياض، الطبعة األوىل                                 .١٧

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
 ).هـ٢٥٠(عمرو بن حبر : اجلاحظ -

 .البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت      .١٨
 ).هـ١٤٢١ت(محد بن حممد : اجلاسر -

 .هـ١٣٩٧مشال غرب اململكة، دار اليمامة للبحث والترمجة والنشر، الرياض، الطبعة األوىل       .١٩
 ).هـ٣٢٧ت(أبو حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي : ابن أيب حامت -

 .اجلرح والتعديل، دار إحياء التراث العريب، بريوت، بدون تاريخ      .٢٠
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).هـ٨٥٢ت(أمحد بن علي : ابن حجر -
 .اإلصابة يف متييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ      .٢١
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦تقريب التهذيب، طبع بعناية حممد عوامة، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل       .٢٢
فتح الباري شرح صحيح البخاري، بعناية الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، دار املعرفة، بـريوت،                                 .٢٣

 . بدون تاريخ
 ).هـ٤٥٦ت(أبو حممد علي بن أمحد : ابن حزم -

 .هـ١٤٠٣مجهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل       .٢٤
 ).هـ٣٨٨ت(محد بن حممد البسيت : اخلطايب -

 .معامل السنن، امش سنن أيب داود، حتقيق عزت الدعاس      .٢٥
 ).هـ٣٤٣ت(خيثمة بن سليمان القرشي  -

 .من حديث خيثمة، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، بدون تاريخ      .٢٦
 )هـ٧٤٨ت(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد : الذهيب -

 .تذكرة احلفاظ، تصحيح عبد الرمحن املعلمي، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ      .٢٧
 .هـ١٤٠٥سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة       .٢٨
معـــجم الشيوخ، حتقيق الدكتــــور حممد احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق، الطائف، اململكـة                         .٢٩

 .هـ١٤٠٨العربية السعودية، الطبعة األوىل سنة
 .ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق علي حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت      .٣٠

 ).هـ٧٥٩ت(عبد الرمحن بن أمحد السالمي احلنبلي : ابن رجب -
 .الذيل على طبقات احلنابلة، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ      .٣١

 ).هـ٩١١(عبد الرمحن بن أيب بكر : السيوطي -
 .الدر املنثور، طبع دار الكتب العلمية      .٣٢

 ).هـ٢٥٠ت(حممد بن علي : الشوكاين -
ثة                               .٣٣ هـ ١٤٠٧الفوائد اموعة، حتقيق عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، املكتب اإلسـالمي، الطبعـة الثال

 .بريوت
 ).هـ٣١٠ت(حممد بن جرير : الطربي -

 .تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، الطبعة الثانية، بدون تاريخ      .٣٤
 .حممد بن أمحد: ابن عبد اهلادي -

 .العقود الدرية، حتقيق حممد حامد الفقي، مكتبة املؤيد، الرياض      .٣٥
 ).هـ٩٠٩ت(يوسف بن احلسن بن عبد اهلادي : ابن عبد اهلادي -

العزيز ابن حممــد الفـريح، مـن         حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، حتقيق عبد                        .٣٦
١٤٢٠اجلامعة اإلسالمية، نشر مكتبة أضواء السلف، الطبعة األوىل              مطبوعات عمادة البحث العلمي يف     

 .م٢٠٠٠-هـ
 ).هـ٣٢٢ت(أبو جعفر حممد بن عمرو : العقيلي -

ـ ١٤٠٤الضعفاء الكبري، حتقيق عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل                         .٣٧ -هـ
 .م١٩٨٤

 ).هـ١٨٥ت(إبراهيم بن حممد بن احلارث : الفزاري -
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 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨كتاب السري، حتقيق فاروق محادة، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل       .٣٨
 ).هـ٥٣٥ت(إمساعيل بن حممد التيمي : أبو القاسم األصفهاين -

العزيز بن حممد الفريح، رسالة العاملية          سري السلف، رسالة علمية مطبوعة على اآللة الكاتبة، قدمها عبد                      .٣٩
 ).املاجستري(

 ).هـ٢٧٦ت(أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينوري : ابن قتيبة -
 .ثروت عكاشة، دار املعارف، مصر، الطبعة الرابعة/ املعارف، حتقيق د      .٤٠

 ).هـ٦٢٠ت(عبد اهللا بن أمحد املقدسي : ابن قدامة -
 .عبد الفتاح احللو، هجر، القاهرة، الطبعة األوىل/ عبد اهللا التركي، د/ املغين، حتقيق د      .٤١
منهاج القاصدين يف فضائل اخللفاء الراشدين، مصورة عن النسخة املخطوطة بدار الكتب املصرية حتت                            .٤٢

 .تاريخ) ١٢١٨(رقم 
 ).٧٧٤ت(أبو الفداء إمساعيل بن عمر : ابن كثري -

ـ ١٤٠٨أمحد أبو ملحم وزمالئه، دار الريان للتراث، الطبعة األوىل              / البداية والنهاية، تصحيح د             .٤٣ -هـ
 .م، مصر١٩٨٨

 ).هـ٣٦١(مسلم بن احلجاج القشريي  -
 .تاريخ الصحيح، حتقيق فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، بدون      .٤٤

 ).هـ٧١١ت(مجال الدين حممد بن مكرم : ابن منظور -
 .لسان العرب، دار صادر، بريوت، بدون تاريخ      .٤٥

 )هـ٣٠٣ت(أبو عبد الرمحن حممد بن شعيب : النسائي -
خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، حتقيق أبو إسحاق احلويين، دار الكتب العلميـة، بـريوت،                                 .٤٦

 .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 
١٤٠٦، تصحيح عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة الثانيـة                    )اتىب(السنن         .٤٧

 .م١٩٨٦-هـ
 ).هـ٩٧٥(عالء الدين علي بن حسان : اهلندي -

كنـز العمال يف سنن األقوال واألفعال، تصحيح بكري حبائي، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة                           .٤٨
 .١٩٨٥-هـ١٤٠٥اخلامسة 

 ).هـ٨٠٧ت(أبو بكر علي بن أيب بكر : اهليثمي -
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢جممع الزوائد، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة       .٤٩

 ).هـ٨٤٠ت(حممد بن إبراهيم : ابن الوزير -
العواصم من القواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم البن الوزير اليماين، حتقيـق شــعيب األرنـؤوط،                            .٥٠

 .هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة 
 )هـ٦٢٢ت(أبو عبد اهللا احلموي : ياقوت -

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩معجم البلدان، دار إحياء التراث العريب،       .٥١
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